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fl«< eigenaardige van het Koopmansrehenen , dat is tmar-

door het zich van het gewone rekenen onderscheidt , ts on-

getwijfeld ivel het meest gelegen in den vorm, tvaann de

berekeningen moeten geschieden , en in de vaardigheid tn de

behandeling der getallen , welke daarbij tot grondslag moet

qdeqd worden. Die vaardigheid kan alleen het gevolg zijn

van eene grondige theoretische kennis van de regelen, tvaar-

naar de veranderingen der getallen plaats hebben ,
en van

eene veelzijdige en menigvuldige toepassing daarvan tn het

uitwerken van velerlei voorbeelden, gevoegd btj het gepast

aanwenden van al die bekortingen, welke gegrond zijn op

de eigenschappen der getallen. Nu zal het mt denaard

der zaak wel onmogelijk zijn in eenig leerboek al de bekor-

tingen op te geven , die eene jaren lange praktijk kan doen

vinden, terwijl aan den anderen kant, wat tn het eene

aeval werkelijk eene bekorting is , in het anderede moetje-

Ivikheid der bewerking zoodanig zoude vermeerderen, dat

di veeleer den naam van bemoeijelijking zoude verdienen

;

rnaar waar blijft het toch , dat er ook vele bekortingen zijn

,

die geschikt kunnen aangewend worden, om het oordeel te

oefenen en te scherpen , en die alzoo dienstbaar kunnen zijn

tot bevordering van het doel bij alk ondenvtjs tn het reke-

nen, terwijl zij tevens aanleiding geven tot het zelf vinden

van doeltreffende bekortingen bij de behandeling van die ge-

tallen, welke later de werkelijkheid zal opleveren. Met het

ooQ op die werkelijkheid, en dat wel bepaaldelijk tn een

Und, welks Iiandel nog met het volste regt wereldhandel

aenoemd mag worden , is het daarenboven met noodtg de

toepassing der gegevene regels te zoeken in tal vantng^vik.

kelde vraagstukken ,
grootendeels buiten de werkelijkheid ge-

nomen; bij de nog altijd bestaande groote verscheidenheid

in munten, maten en gewigten in de verschtllende landen,

waar onze handelsbetrekkingen menigvuldig zijn , ts er over-
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vloedige stof voorhanden , waarvan het gebruik malen ooh

nog dit voordeel zal hebben, dat de leerling met evenveel

gemak eenm weg zal vinden , en de zaak zich even duidelijk

kan voorstellen , als hij bij zijne intrede in het kantoorleven

eene hem overigens bekende zaak in vreemde maten en munten

ziet voorgedragen.
, , 7 ^

Wat alzoo van de vaardigheid in het rekenen kan gezegd

worden , is ook grootendeels van toepassing op den vorm.

Al die vormen in een Leerboek op te geven , is eene onmo-

gelijkheid; doch ook hier zijn genoegzame algemeene waar-

heden aan te wijzen , en voorschriften te geven ,
wier be-

handeling niet behoeft te zijn eene dorre opgave of een doelloos

stellen van een voorbeeld, maar integendeel een nuttig en

gepast in beoefening brengen van het geleerde kan worden.

Deze overwegingen werden bij mij opgewekt bij de inzage

van een Hoogduitsch Werk over het Koopmansrekenen

,

en mijn aanvankelijk denkbeeld was daarvan eene bewer-

king in onze taal te geven; doch bij nader inzien meende

ik beter te doen , dit plan te laten varen ,
en alleen met

hoofdzakelijke overname van den daarin gevolgden gang zelf

een aantal opgaven zamen te stellen , overeenkomstig de be-

hoeften van ons land.

Velerlei omstandigheden vertraagden echter mijnen arbeid ;

doch deze vertraging gaf mij aanleiding in mijnen tegen-

woordigen tverkkring het plan , dat ik mij ontworpen had

te beproeven , en op grond van mijne ondervinding bied ifc

dezen mijnen arbeid met gerustheid het publiek aan.

Mijne bedoeling is meen ik in den titel genoegzaam uitge-

drukt : Leerboek tot het Koopmansrekenen ; de leerlingen, die

ik mij voorgesteld heb , zijn geene beginners in het rekenen ,

maar zij , die reeds vroeger grondig bekend zijn geworden

m£t de behandeling der geheele getallen ,
gewone en tiendee-

lige breuken , de leer der evenredigheden en hare aanvanke-

lijke toepassingen , waarom ik er ook geen bezwaar in ge-

vonden heb, om bij de opgave der voorstellen, somtijds

termen te gebruiken , zonder ze te verklaren , omdat die ver-

klaring door het vroeger geleerde als overbodig kon be-

schouwd worden. Echter heb ik het noodig geacht bij de

behandeling der onbenoemde getallen aan te vangen, en korte

aanmjzingen op te geven omtrent de hoofdregelen: eens-

deels omdat ik ondervonden heb , dat zelfs bij de meerder

gevorderden eene korte hei^haling der eerste grondregelen van

groot nut is , anderdeels , om het Werk ook geschikt te ma-

ken tot zelfoefening. De Onderwijzer , die de behoeften zijner

leerlingen kent , zal daaruit gemakkelijk eene keuze hunnen

doen , en het te veel zorgvuldig van het te weinig weten te

schiften. Vooral zal dit noodig zijn met het eerste Stukje,

wat niet meer is dan eene Inleiding tot het eigenlijke Koop-

mansrekenen ; doch ten einde men over het gepaste van het

geheel kunne oordeelen, meen ik reeds hier te moeten vermel-

den , wat de inhoud zal zijn van de twee volgende Stukjes

,

waarvan de bewerking bereids genoegzaam gevorderd is , om

het verschijnen daarvan spoedig na die van het eerste te doen

plaats hebben.

De beide volgende Stukjes zullen bevatten

:

I. De Percentrekeningen en hare toepassingen , als

:

Provisie- en Courtagierekening.

Interestrekening met de voornaamste wijzen der

Rekeningen-Courant.

Discontorekening.

Effecten- en Actiënrekening.

II. De Goud- en Zilverrekening en hare toepassingen.

III. De Muntrekening.

IV. De Assurantierekening.

V. De Wisselrekening, en wel de Wisselherleldingen, de

Pari-, Arbitrage- en Wisselcommissierekening , en

de Winst- en Verliesrekening bij Wisseloperatiën.

VI. De Goederenrekening , als:

Factuur-, In- en Verkooprekening.

Enkelvoudige en zamengestelde Goederenbere-

keningen, Conto- Finto , enz.

Op deze wijze meen ik eene volledige handleiding te geven,

die tot het doel , dat men zich met het leeren van het Koop^

mansrekenen voorstelt , leiden kan , en ofschoon zij dan ook

voor eenen bepaalden stand der maatschappij is ingerigt, is die

stand ten onzent gelukkig nog zoo talrijk , dat bijna overal

de Inrigtingen tot Lager en Middelbaar Onderwijs mede aan

de opleiding daartoe , dienstbaar moeten gehouden worden.

Aan die allen bied ik hierbij mijnen arbeid met beschei-

denheid aan. Die arbeid is verre van volmaakt , en de uit-

werking van de gedane opgaven heeft mij zuücs op de dui-

delijkste wijze geleerd. Daarbij is mij veel gebleken , ivat
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ooh ondanks eme naamvJcmrige correctie nog had behoorm

itanTdte worden, zoo als hier endaar, waar de opge-

aZZegetattm tot uühomtea leiden , die buiten de werMijk-

Zd JZ alsmede verschiUende drukfouten, maar daar

iovSuik niet naar te voren bepaalde getallen heb wülen

taTen, t ik mij meestal onthouden heb van het verkrijgen

van Tonde getaUm, is dit eenefout, die, zootk koop rn

de oogm van anderen verschooning zal vinden te me^

lart de meest opoaUmde, zoowel stel- als drukfouten

achter het Werkje aangewezen heb.

De bij dÜ Stukje gevoegde Tafel van vreemde Maten
,

Cre-

J^tmen MuntJ bevat alleen dat , wat tot de oplosstn^ der

^or2lZ volstrekt noodig was; de volledige tafel zal ge-

pl^m worden in dat Stukje, waar de Goederenrekemng

Uandeld wordt, «" /^'^«^^^ S'^^^l'^t^f1' ^oor-
Wat nu nog de Antwoorden van de opgegeoene voor-

stellen betreft , zij zijn met de meeste zorg door mj zelven,

tvereenlging Jt ^en Hee,- J. H. S^ldens bewerkt, en

IZ, zoo U hopen alle juut ^T^'; ^kt' birie
hohhên echter gemeend ook reeds m dit Stukje, bij ae

'j^lZkZ^: Jaar die eene groote ireukw^^ya^^^'^:.

lm van munten, maten of gewigten, met altijd de nmuw

kmriae opgave te moeten doen , maar die aan te wijzen rn

hTkleiZ gebruikelijke onderdeel; aUeen tvaar zoodanige

TJTt de uitwerking van het voorstel te pas kwamen

,

üdeZZivkeurige break, op zeer enkele uitzonderingen nu

''t'S:&: me::t' genoeg gezegd te Hebben
_

om h^

doT, Z aard en de bestemming van het doorm^j voorge^

nomL Werk te doen kennen; moge mijn tvensch ,
dat het

ST zalJnden , mijne verdere taak veraangemmen ,
door

ZTdeZMim te schenken, dat ook deze mm arbeid

dlfaZ^T^J- tot vorming en opleiding van den han-

delstand !

V. O.

Amsterdam, December 1855,

INHOUD VAN HET EERSTE STUKJE,
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'24

d. Aftrekking van tiendeelige Breuken 24

e. Vermenigvuldiging van tiendeelige Breuken .... 25

ƒ Deeling van tiendeelige Breuken «26
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heJleidikgen van benoemde getallen. •••;••' ^
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REGEL VAN DRIEËN «^ 56

a. Gewone of regte Regel van Drieën * 56
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ZAMENGESTELDE REGEL VAN DRIEËN * 66
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REGEL VAN MENGING • . » 89
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EERSTE AFDEELING.

BEGINSELEN VAN HET BEKENEN

>«

é'

l>c Tier Hoofdregelen.

A. Met onbenoemde gekeele Getallen.

1. Optelling.

Hoe t^emakkelijk eene berekening als de optelling ook

zii zoo^^is zij toch van veel belang , daar zij zoo menig-

maal voorkomt, en moeijelijk wordt, omdat het optel-

len van lange getallenrijen lastig is, en men zich daarbij

zeer semakkelijk verfrissen kan.

Eene hoofdzaak bij het optellen m acht te nemen is

,

zich te gewennen de eenheden , tientallen , honderdtal-

len , enz. naauwkeurig onder elkander te plaatsen.
^^

Verder moet men zich oefenen , om onmiddellijk de

som op te kunnen schrijven van een enkele cijfer bij een

o-rooter getal , waarbij men in acht nemen kan , dat als

men 9 bijtelt, het cijfer der tientallen altijd 1 wordt ver-

meerderd , en dat der eenheden 1 verminderd ; als men

8 bijtelt , het cijfer der tientallen 1 wordt vermeerderd

,

en dat der eenheden 2 veiminderd; b. v. 45+ 9 er 54;

87 + 9 = 96; 67 + 8 n: 75; 95 -+- 8 =z 103, enz.

Daar men zich vooral bij het optellen van lange rijen

VUB getallen gemakkelijk kan vergissen, is het van belang
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zich spoedig van de juistheid te kunnen overtuigen.
Velerlei middelen zijn hiertoe aan te wenden, doch het
eenvoudigste en meest praktische is zich te gewennen
eerst van onder naar boven, en dan van boven naar on-
der op te tellen , of omgekeerd , daar men hierbij toch

niet zeer ligt dezelfde fout zal maken.
Moet men in een boek optellen , dat net gehouden

moet worden, dan schrijft men de bij de eerste optelling

gevondene som op een afzonderlijk stuk papier, en heeft

men door eene volgende optelling de juistheid bevonden,
dan schrijft men de som in het boek op.

Bij deze dubbele optelling zal men wel doen de getal-

len , die na de optelling van iedere rij bij eene volgende
moeten opgeteld worden met potlood onder die volgende
rij, of onder die cijfers, welke men op het afzonderlijk

stuk papier geschreven heeft, te plaatsen.

Eene andere proef bestaat hierin elke rij afzonderlijk

op te tellen , zonder die getallen , welke uit de optelling

eener vorige som ontstaan zijn , daarbij in aanmerking
ie nemen , en vervolgens al deze afzonderlijke sommen
te zamen te tellen, wel in acht nemende bij het opschrij-

ven dezer sommen, dat elke volgende som eene plaats

verder naar de linkerhand komt te staan.

B. V. 63875 som der 1« rij 24
2693 9 » 2e » 39

58073 w » 3« » 28
6718 » » 4« » 22
695 1) » 5« » 18

73160 -f cJ X yjyj

9n\OAL

205314

Voorheelden ter Oefening.

2.

3.

578 + 6173 + 6705 + 49 + 36185 -i- 163 -4-

8152 -+- 3942 + 9 + 68198 + 5725.

44 + 8 + 116 -H 10000+ 6473 + 975300 +
744 + 6 + 4870 + 87482.
67859 + 1664 + 20783 + 375 + 60784 + 9126
+ 5.37.

»1l

2« Aftrekking.

Het teeken der aftrekking is — , min of minus.

Bij de aftrekking is ook het naauwkeurig onder elkan-

der plaatsen der cijfers van hoog belang.

Men gewenne zich even vlug het bovenstaande getal

van een onderstaand grooter af te trekken , als men ge-

woon is dit omgekeerd te doen.

De proef op de aftrekking is bekend , de rest met het

afgetrokken getal te zamengeteld, moet het grootste ge-

tal weder opleveren.

4. 8764070 -

5. 70007831 -

6. Wat blijft

van 70812.

Voorheelden ter Oefening,

- 968573.
- 5990783.

er over als 57813 afgetrokken wordt

3. Vermenigvuldiging.

Het teeken der vermenigvuldiging is X , maal.

Eene eerste vereischte , om te vermenigvuldigen , is

de kennis van de tafel van vermenigvuldiging , maar het

is een groot gemak ook de tafels vlug uit het hoofd te

kennen van de dikwijls voorkomende vermenigvuldigers

12, 15, 16, 24.

De vermenigvuldiging met 15 is gemakkelijk ; men
telt bij den vermenigvuldiger slechts de helft op en voegt

voor een even getal achter die som eene O, en voor een

oneven getal schrijft men in plaats van ^ eene 5 ; b. v.

15 X 8 is 8 -i- 4 =z 12 dus 120. 15 x 7 is 7 + 3j
dus 105.

Om met 11 te vermenigvuldigen, schrijft men de eerste

cijfer van den vermenigvuldiger op ; daar naast op de
tweede plaats schrijft men de som van de 1« en 2« cijfer,

daarna de som van de 2« en 3«, daar naast die van de
3« en 4«, en ten laatsten de laatste cijfer van het ver-

1*
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ineuigvnldigtal , telkens daarenboven de tientallen van

elke som bij die der volgende cijfers optellende ; b. v.

6370875 X H

70079Ü25

De eerste cijfer van het vermenigvuidigtal is 5 , dus

is ook 5 de eerste cijfer van het prodiikt ; voor den twee-

den cijfer heeft men 5 + 7 = 12 , dus 2 ;
voor den

derden l+7+8=il6, dus 6; voor den vierden

1 ^8 + = 9; voor den vijfden O + 7 — 7 ; voor

den zesden 7 + 3 == 10, dus 0; voor den zevenden

H -L. 6 + 1 = 10, dus O, en voor den achtsten

(5 + 1=7.
Moet men een getal van twee cijfers met 1 1 verme-

iii^Tvuldigen , dan heeft men alleen hunne som tusschen

de'^beide'^ cijfers in te plaatsen; b. v.

45 X 11 = 495, 86 X 11 = 946 ,
enz.

Verder gewenne men zich te vermenigvuldigen ook

zonder den vermenigvuldiger onder of naast het verme-

nigvuidigtal te plaatsen , alsmede , om als de vermenig-

vuldiger uit meerdei e cijfers bestaat, even goed met de

tweede of derde cijfer aan te vangen als met de eerste;

b. V.

7128 X 524 7128 X 524 7128 x 524

28512
14256

35640

14256
28512

34640

35640
14256
28512

3735072 3735072 3735072

Ts men hieraan gewoon, dan kan men gemakkelijk de

volf'ende bekortingen leeren aanwenden.

1*^. Is een der cijfers van den vermenigvuldiger 1 ,

dan vermenigvuldigt men daarmede niet , maai' neemt

dkarvoor het'^vcrmenigvuldigtal zelf; b. v.

7645 X 16 5709 x 61 7032 x 514

45870 34254 28128
35160

122320 348249
3614448

I

2°. Is een der cijfers of ook als 2 naast elkander

staande cijfers een veelvoud uitmaken van een der cijfers

van den vermenigvuldiger , dan kan men in plaats van

het vermenigvuidigtal te vermenigvuldigen ,
gemakkelij-

ker het gevonden veelvoud nemen van het reeds gevon-

den produkt; b. v.

6524 X 943 7243 x 567 13524 x 61842

19572
26096
58716

50701
405608

4106781

6152132

42135 X 936

81144 . .

243432 .

568008

836351208

13524 X 6.

81144 X 3.

81144 X 7.

379215 = 42135 X 9

1516860 = 379215 X 4

39438360

Moet men met een getal vermenigvuldigen , dat coii

evenmatig deel is van cenigen term der tiendeehge

schaal, dan plaatst men evenveel nullen achter het ver-

menigvuidigtal, als er in dien term voorkomen, en

deelt daarna door het getal , dat aanduidt hoeveelmaal

de vermenigvuldiger in dien term begrepen is ; b. v.

3126 X 25 7052 x 125

312600 7052000
8

78150 881500

Moet men twee getallen met elkander vermenigvuldi-

<ren, waarvan het eene evenveel meer dan het andere

minder is dan eene zelfde hoeveelheid tientallen , dan is

het produkt gelijk aan het produkt dezer tientallen, ver-

minderd met het produkt der verschillen ; b. v.

103 X 97 = 10000 — 9 = 9991.

124 X 116 = 14400 — 16 = 14384.

Zyn beide getallen minder dan eenige hoeveelheid tien-
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tallen, en wel ieder ongelijk minder, dan trekt men
het verschil van ieder factor van den anderen af, en
verkrijgt daardoor gelijke getallen ; dit gelijke getal ver-
menigvuldigt men met de tientallen en telt het produkt
der verschillen daarbij op ; b. v.

97 X 95 dus 92 X 100 = 9200
3 X 5 = 15

9215

138 X 135 dus 133 X 140 — 18620
2 X 5 = 10

18630

In vele gevallen zal deze bewerking echter geene be-
korting kunnen opleveren.
Eene andere bekorting bij de vermenigvuldiging kan

plaats hebben , als de vermenigvuldiger in twee of meer
factoren van een cijfer kan worden ontbonden; b. v.

25316 X 24
— /3

75948

607584
/8

7. 6488 X
8. 2907 X
9. 477 X
10. 6864 X
11. 76744 X
12. 684761 X
13. 55923 X
14. 27436 X
15. 438620 X
16. 65004 X
17. 44793 X
18. 7586 X
19. 86475 X
20. 4386 X

Voorbeelden ter Oefening.

404. 21. 9764 X 25.
756. 22. 87 X 86.

70000. 23. 784 X 125.
1000. 24. 156 X 158.

12. 25. 795 X 705.
15. 26. 97 X 98.
11. 27. 992 X 997.
11. 28. 34872 X 248.
16. 29. 46854 X 56.
21. 30. 78210 X 64.
21. 31. 239782 X 72.

219. 32. 3789 X 427.
751. 33. 572032 X 74928.

70016. 34. 601283 X <536216.

De proef op de vermenigvuldiging geschiedt het een-

voudigst door vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal te

verwisselen , of het produkt door den vermenigvuldiger

te deelen , waarbij het quotiënt gelijk moet zijn aan het

vermenigvuldigtal.

4. Deeling.

Het teeken der deeling is : ,
gedeeld door.

.

Eene der meestgebruikelijke verkortingen bij de dee-

ling bestaat in het ontbinden van den deeler in factoren,

waarbij men eene moeijelijkheid ontmoet, als de dee-

ling door den eersten factor niet opgaat , omdat men dan

eene breuk te deelen heeft.
, . .

In dat geval zet men de deeling door den tweeden

factor op de gewone wijze voort , doch de rest der dee-

ling vermenigvuldigt men met den noemer der breuk

.

telt den teller daarbij op , en verkrijgt zoo den teller

der nieuwe breuk, waarvan de noemer gevonden wordt

door den noemer der eerste breuk met den tweeden fac-

tor te vermenigvuldigen ; b. v.

607584 : 24 72406 : 56

8
202528

25316

8
10343|

7^'7
1292 -of 1292|^z= 12922-

8

Is de deeler een term der tiendeelige schaal, dan heeft

men slechts zoo veel cijfers van het deeltal af te schrap-

pen , als er nullen in den deeler zijn ;
b. v.

6125 : 100 75683 : 1000

TP; (583
61,25 = 61ïgê =r 6U

Hebben deeler en deeltal beide aan het eind eenige

nullen , dan schrapt men in beide een gelijk aantal nul-

len , en deelt de navolgende cijfers in elkander.

Heeft de deeler alleen eenige nullen , dan schrapt men

even zoo veel cijfers van het deeltal af, en deelt daarna

i
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de overige cijfers van den deeler , en voegt de afge-

schrapte cijfers wederom bij de rest der deeling als tel-

ler, terwijl men den eersten als noemer daaronder schrijft.

Is de deeler een evenmatig deel van eenigen term der

tiendeelige schaal , dan schrapt men even zoo vele cijfers

af als er O in dien term zijn, en vermenigvuldigt daarna

met het getal , dat aanduidt hoeveel malen de deeler in

dien term begrepen is ; de komma plaatst men in het

produkt op dezelfde plaats als in het vermenigvuldig-

tal ; b. v.

25 in 78672 wordt 786,72— /4
3146,88

De proef op de deeling bestaat eenvoudig in de ver-

menigvuldiging van deeler en quotiënt , waarvan het

produkt het deeltal moet zijn ; was er bij de deeling eene

rest gebleven , dan telt men die rest bij het produkt op.

Voorbeelden ter Oefening.

35.

36.

37.

38.

39.

7854
384715
56877

225839
132006

81.

72.

100.

700.

2800.

40. 287000
41. 4575000
42. 2846
43. 8783
44. 23442

2900.
8100.

25.

125.

125.

B. Met onbenoemde gébrókene Getallen.

1. Gewone breuken.

o. Herleidingen der Breuken.

aa. Een geheel getal tot een breuk te herleiden.

Vermenigvuldig het geheele getal met den gegeven noemer

der breuk , en plaatst dezen noemer onder het produkt.

B. V. Hoeveel derde deelen is 8.

8 X 3 zr 24 , dus \*.

bb. Een gemengd getal in een ongebruikelijke brenk te

bei-leiden.

Vprmeniffvuldi'- den teller met den noemer van de

breukT te den "teller bij het produkt op en schnjf on-

der deze som als noemer den noemer der breuk
;
b. v

.

5S-
40 + 7

8

— 47

cc. Een ongehmikelijhe breuk tot een geheel of gemengd

^eel Sluier der gegevene bre.J ^oorJ-^K
mer dan is het quotiënt het aantal geheelen, en de re.t i>

ïe teCder breuk, waarvan de deeler de noemer is
;
b. v

.

dd. Een breuk tot een breuk met eenen andet-en no.vu-r

''
VelSgvuldig teller en noemer

f
- gejeve.j breuk

met den bepaalden noemer , en deel daarna teilei en

noemer door den eersten noemer.

B. V. I in twaalfde deelen uit te drukken

:

5 X 12 60 : 8 _ 7J _ 7i

? X 12
""

96 : 8
""

12 12

Dikwijls kan men hierin korter te
'X^^^J^f'J'Xn

meiijk de noemer der gegeven breuk m den pviaagden

noemer zonder overschot deelbaar , dan deelt men deze

èSfen vei-menigvuldigt den teller met het quot,ent.

B V. f tot viex^en twintigste deelen te herleiden:

3 X 3 _ 9^

8x3" 24*

Is de gegeven noemer niet juist deelbaar in den ae-

vraagden f dan handelt men ook wel aldus :
«^eji vemc^

nievSldigt den teller der breuk met den gevraagden

noW,^ en deelt dit produkt door den «erf"
J^^^^^^J^

is de rLst der deeling grooter dan *, dan verhoogt me.

het Quotiënt 1; is de rest minder dan i, dan xcMvaai-

oost men de breuk die daardoor zoude ontstaan ;
men heelt

de waïdc der breuk hierdoor ten naastenbij verKregen.
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B. V. I tot twee en dertigste deelen te herleiden

:

3 X 32 zz: 96 : 7 = 13|, dus
f = || of jV

/g tot vijf en twintigste deelen te herleiden

:

8 X 25 = 200 : 13 = 15/^, dus i| of
f.

Eenige breuken gelijknamig te maken.ee.

Hiertoe zoekt men eerst op de bekende wijze het klein-
ste gemeene

^
veelvoud van al de noemers ; deelt eiken

noemer in dit veelvoud, vermenigvuldigt den teller tel-

kens met het verkregen quotiënt en schrijft den algemee-
nen noemer onder dit produkt.

ff. Een breuk te verkleinen.

Eene breuk te verkleinen , wil niets anders zeggen

,

dan de breuk , zonder verandering der waarde , in klei-
nere getallen uit te drukken.

Hiertoe zoeke men den grootsten gemeenen deeler van
teller en noemer, welke bewerking zeer kan verkort
worden, door een gepast gebruik te maken van de ken-
merken van deelbaarheid , waarvan wij eenige laten
volgen.

Kenmerken van Deelbaarheid.

1. Een getal is door 2 deelbaar, als de laatste cijfer

door 2 deelbaar is.

2. Een getal is door 3 deelbaar, als de som der cij-

fers door 3 deelbaar is.

3. Een getal is door 4 deelbaar, als de twee laatste
cijfers door 4 deelbaar zijn.

4. Een getal is door 5 deelbaar, als de laatste cijfer

door 5 deelbaar is.

5. Een getal is door 6 deelbaar, als de laatste cijfer

door 2 en de som der cijfers door 3 deelbaar is.

6. Een getal is door 7 deelbaar, als tweemaal de
laatste cijfer van de vorige afgetrokken zijnde , de
rest door 7 deelbaar is.

7. Een getal is door 8 deelbaar, als de drie laatste
cijfers door 8 deelbaar zijn.

8. Een getal is door 9 deelbaar , als de som der cij-

fers door 9 deelbaar is.

U

•f

.

10.

Een getal is door 11 deelbaar, als de som van de

eerste , derde , vijfde , zevende enz. cijfer , vermin-

derd met die van de tweede , vierde , zesde , achtste

cijfer , door 11 deelbaar is.

Een getal is door 12 deelbaar , als de som der cij-

fers door 3 en de twee laatste cijfers door 4 deel-

baar zijn.

Is een getal deelbaar door twee ondeelbare getallen

,

dan is het ook deelbaar door hun produkt; b^ v. 436284

is deelbaar door 9 en door 4 , dus ook door 36.

Is een getal deelbaar door twee getallen, die een ge«

meenen deeler hebben , dan is het eerste getal niet deel-

baar door het produkt.

B. V. 765936 is deelbaar door 6 en door 8, maar niet

door 48.
, 1 * n

Heeft men door de toepassing dezer kenmerken teller

en noemer zooveel mogelijk verkleind , dan kan men op

de gewone wijze den grootsten gemeenen deeler vinden

,

en daardoor teller en noemer deelen ; doch ,
daar m de

praktijk vooral , ten aanzien van groote breuken ,
die

volkomene naauwkeurigheid niet noodig is , kan men de

verkleining zeer bekorten , door van den teller een of twee

der laatste cijfers te schrappen en de overige te verkleinen ;

2675
o

b. V.

88596
kan beschouwd worden als

2675

8859

267 26 13

of ook nog als ; of ook eenvoudig — = —
885 88 44

Een ander middel om eene breuk eenvoudiger of in

kleinere getallen voor te stellen, is deze: deel den noe-

mer door den teller , de rest wederom in den teller , de

tweede rest in de eerste , enz. tot men vier of vijf quo-

tiënten heeft. Deze quotiënten schrijft men nevens el-

kander op , nadat men eerst eenige kolommen gemaakt

heeft , zoodanig , dat het eerste quotiënt in de derde ko-

lom komt te staan. Vervolgens schrijft men iets lager

dan de quotiënten , in de eerste kolom de breuk —
il

en
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o
in de tweede — ; daarna vermenigvuldigt men teller en

1

noemer der tweede breuk met het eerste quotiënt, en

telt bij de produkten teller en noemer der eerste breuk op

;

de uitkomsten schrijft men als de derde breuk in de 3de

kolom; teller en noemer van deze derde breuk worden

met het tweede quotiënt vermenigvuldigd en bij de pro-

dukten , wederom teller en noemer der tweede breuk

,

opgeteld , de sommen zijn teller en noemer der vierde

breuk , die in de vierde kolom wordt geplaatst ; teller

en noemer dezer breuk worden met een volgend quotiënt

vermenigvuldigd en bij het produkt weder teller en noe-

mer der derde breuk geteld, waardoor de vijfde breuk

gevonden wordt, en op deze wijze gaat men voort, dan

zal de eigenlijke waarde tussehen twee achtereenvolgende

breuken in zijn , maar bij de zesde of zevende breuk zal

het verschil meestal zoo gering zijn , dat het in het da-

geliiksche leven niet meer in aanmerking komen kan.

1921 1921/7429/3

B V. 5763

7429
1666/1921/1

1666

255/1666/6

1530

136/255/1

3 1 6 1

1 1 1 7 8

1 3 4 27 31

derhalve mi ongeveer gelijk ,\.

gg. Eene zamengestélde breuk tot eene eenvoudige te her-

leiden.

Vermenigvuldig teller ea noemer der^ zamengestélde

brenk met den noemer der breuk . die in den teller of

in den noemer voorkomt , of zoo beide eene breuk heb-

ben , met het kleinste gemeene veelvoud dezer breuken.

i X 4 3

B. V. — = —
5x4 20

6|

8

20

24

5

6

3 X 3_ 'J

31 X 3~ 17

45.

46.

47.

48.

49.

m.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Voorbeelden ter Oefening.

Hoeveel 6de deelen zijn 9.

12de » > 15.

20ste i» » 3.

Herleid öj, 76^, 420i|, 64,V. tot ongebruike-

liike breuken.

TT 1 -^ 9 121 4G 7 5 S4 7, 6 8 4 5 3 O 9 tOt gCheelC
Herleid y%, Vi^ t ? T25 i^y' 11 ' 30 o

of gemengde getallen.

Hoeveel 16de deelen zijn er in

9

f

4-

9 48ste

24ste

96ste

36ste

240ste

d

IS
5*

f-

» 240ste » « » V TT-

Bren<^ tot eenen gemeenschappelijken noemer

:

ïl? i? ^9 II? ïl' 144' '3^' ^^*

R 3 9 4 13 5 I

ïï J f ? ïö ' 7 5 2Ö 5 Ï4 ' 2

1 6 3.54^
Vereenvoudig de volgende breuken ^, :|-, y? , 53^,

Bepaal ten naastenbij in kleinere breuken de naarde

4725 IO8I 1551 I£404
van %l\l , 255(J 9 5ï4l » 332Ö4*

Vind eenige achtereenvolgende breuken ,^w^^^^^^^^

schen de waarde ligt der breuken ^gp, 2c:öbï S7ir

en i^^f.

^r
^**^

j ^ 7 5 7 8 in breuken , die 32 tot
Verander |, f|? x%^ 54' i's

*" ^^'^^'^ ^

noemer hebben.



I

i

14

65.

ï li 21 72 -'s ^2 '

Herleid tot eenvoudige breuken — , — , —

,

12 5

3| 10^

5 4 8 12i

66.

4 3 2? 3i 7*

iiven zoo — , — , — , — en
3
'4 I 4| 8| 12tV

6. Optelling der Breuken.

Alleen gelijknamige breuken kunnen opgeteld worden.
De som van gelijknamige breuken is gelijk aan de

som der tellers gedeeld door den noemer.
Om ongelyknamige breuken op te tellen, moeten zij

eerst tot gelijknamige herleid worden.
De breuken, wier som moet gevonden worden in het

dagelijksch leven of den handel , zijn meest achtsten

,

twaalfden , zestienden , halven en kwarten , en men doet
dus wel deze terstond uit het hoofd als gelijknamige
op te schrijven.

67.

68.

69.

70.

Voorbeelden tot Oefening,

Hoeveel is de som van f , i
, | , f , /^ en f.

Hoeveel is i + | + y. + ^9. + | + • i .^ ..

» 24t + 351/. + 6f +| + 27ii+9|.
• i 8f + 29| + ,V + 654A + 61f + 53./^.

c Aftrekkinff der Breuken.

Alleen gelijknamige breuken kunnen afgetrokken worden.
Het verschil van twee gelijknamige breuken is gelijk

aan het verschil der tellers gedeeld door den gelijken
noemer.
Om ongelijknamige breuken af te trekken , moeten zij

eerst gelijknamig gemaakt worden.
Is de breuk bij het grootste getal kleiner dan die bij

15

het getal , dat afgetrokken wordt , dan wordt de eerste

breuk met de eenheid vermeerderd , dat is als de breu-

ken gelijknamig gemaakt zijn, wordt de noemer by

den teller opgeteld, en de tweede teller zal dan altijd

van de som afgetrokken kunnen worden. Het grootste

getal is hierdoor echter 1 verminderd.

Heeft het grootste getal geene breuk , dan trekt men

slechts den teller van de breuk bij het af te trekken ge-

tal van den noemer af, en plaatst onder dit verschil den

noemer der breuk , waarna men , de geheelen aftrekken-

de , in het oog moet houden , dat het grootste getal 1

verminderd is.

Voorbeelden ter Oefening.

71.

72.

73.

74.

75.

7 3
¥ 8'

76. 15/^ - 8|.

8H - 7t'»-
77. S 3

TT 1^*

271 _- |. 78. Ö 2 ^19

36 - 21t\. 79. 100 151 3.

44 - 14. 80. 65H - 36i|

(/. Vermenigvuldiging der Breuken,

aa. Als een der factoren een geheel getal is.

Men vermenigvuldigt den teller der breuk met het

creheele getal en deelt het produkt door den noemer
;

is

de noemer der breuk echter zonder overschot in het ge-

heele getal deelbaar, dan deelt men die eerst en verme-

nigvuldigt den teller met het quotiënt. Is omgekeerd

het geheele getal deelbaar in den noemer, dan schrijft

men den teller der breuk op nieuw als teller op , en zet

het verkregen quotiënt als noemer er onder.

Hebben de noemer en het geheele getal gemeene fac-

toren , dan moet men beiden daar eerst door deelen.

Nog gebeurt het dikwijls , dat eene breuk in verschil-

lende andere breuken kan worden ontbonden, waarvan

de tellers 1 zijn, en die evenmatige deelen van elkander

zijn ; in dit geval geschiedt de vermenigvuldiging het

gemakkelijkst , door het vermenigvuldigtal achtereenvol-
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gens met deze breuken te vermenigvuldigen, en de pro-

dukten bij eikander te tellen. B. v. /^ =: § + ^ ; f =
J -I- f ; "ii = T-\ + tV + 1^ = i + * + ^•

Derh. 3108 X -h 5672 X k

\ . . 1036 i

i . . 777 •
X 1
4 • 1S 4 • 1

2836
709

è

1813 3545

I

I

1 X
2 • 2

70564 X iJ

35282
17641

4410i

57333i

Bij deze bewerkingen kunnen nog velerlei bekortingen

plaats hebben ; zoo kan het gebeuren , dat de breuk niet

meer dan eene breuk , waarvan de teller 1 is , van een

geheel verschilt , in welk geval men dit deel slechts van

het vermenigvuldigtal behoeft te trekken ; b. v.

6732 X H
... 561tV

6171

Indien de eene factor een geheel en de andere een

zamengesteld getal is, vermenigvuldigt men eerst met

de geheelen, en daarna met de breuk op dezelfde wijze

als hiervoor aangewezen is.

Men zij hierbij altijd bedacht dien factor als verme-

nigvuldiger aan te nemen , die de kleinste bewerking zal

opleveren. Het volgende zijn twee voorbeelden der be-

werkinoj.

7013 X 4212833 X 12|
12

• .

33996
1573|

35569|

14026
28052

1753i
8761

297l75i

Veel gemak levert het op de meest voorkomende ge-

deelten van 100 en 1000 vlug uit het hoofd te kunnen

opschrij\'en , waarom wij die hier laten volgen.

17

4 van 100

i i 100 =

' OOtt»

1

(i

S
I

4 ï

1 2

m

72 '^

11 »

1 i>

»3
16

IJ.

Ts
1 r.

I c

»

I

100

100

100

100

100

100

100.

100

100

100

100 =
100 =
100 —
100 =
100 =
100 =
100 =

- 66|.

1

I
1

van

D

A

=r 12i.

= 37i.

= 62i.

= 871.

:
8x.

= 41|.

= 58^.

zz: 91|»

= ex.

18|.

311-

43|.

68|.

811.

93|.

4

8

5
¥
7
a
2- »

1m
1 2

D

1 2
^^ ö

1 I

T24 B

JL
1 6

8_
T6
5
T6J^^ »

T¥
44
i¥

T6

4^T61- D

1000 :

1000 :

1000 :

1000 :

1000 :

1000 :

1000 :

1000 :

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

= 333|.

= 666|.

= 166f.

=: 833^.

zz 125.

= 375.

= 625.

= 875.

= 83^.

= 416f
=: 583|.

zn 916f-

= 621.

— 187^.

zm «ji*--^»

= 437^.

= 6871,

z=. 812f

Heeft men daarenboven met een dezer uitkomsten te

vermenigvuWigen , dan kunnen deze tafels tevens tot be-

korS der bewerking dienen, daar men dan het ver-

meSuldigtal alleen met den teller heeft te vermenig-

ïlddken door daarnevens, naarmate het een deel van 100

of S is , twee of drie nullen te plaatsen en dan door

den noeme^ der breuk te deelen, is het v-me-gvuld^^^^

tal echter door den noemer deelbaar, dan Aangt men

met deze deeling aan.

85 X 831-
5B. v. 122 X 33|

;

824 X Vl\ \

8

12200

4066|

10300 42500

7083
j;
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Voorbeelden tot Oefening.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

101.

102.

103.

104.

106.

A X 11.

gr X «>•

16 X ||.

tV X 10.

81 X H-
7182 X ii.

tV X 4216.

1728 X ||.

3735 X ^V-

974 X \h
6f X 5607.

58^ X 2792.

166J X 4856.

946 X 37f
2345 X 83|.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

106.

107.

108.

109.

110.

2281 X II .

tVö X 6583.

7f X 16.

7 X 56^

238| X 24.

5821f X 53.

846 X 56t-v.

6208 X 26f
247 X 121.

5608 X IH-

68| X 8431.

666f X 3588,

91| X 476.

8H X 987.

93| X 2468.

bb. Als beide factoren breuken zijn.

Het produkt van twee breuken is gelijk aan het pro-
dukt der tellers, gedeeld door het produkt der noemers.
Is een of zijn beide factoren gemengde getallen, dan
worden deze eerst tot ongebruikelijke breuken herleid

,

en daarna vermenigvuldigd.
Alvorens tot de vermenigvuldiging over te gaan, moe-

ten de tellers en noemers der breuken door hunne ge-
meenschappelijke factoren worden gedeeld.

Bij de vermenigvuldiging van een gemengd getal isy
het soms korter het gemengde getal eerst met den teller

der breuk te vermenigvuldigen en daarna door den noe-
mer te deelen , of ook wel eerst het geheele getal en
daarna de breuk te vermenigvuldigen , en vervolgens de
beide produkten bij elkander op te tellen.
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Voorbeelden.

131 X h
/3

40J

of 131 X f,

/f

of 131 X f

5|=13X|
15 •— 5 \x 315 5. V ^8^7

P)47

109

8

327 5*7

43U X l\
3017 = 431 X 7

7327 = 413. 17

14ï= |.17

t«

8* X 4|

35 = 8| X 4

X f = 'ij

357| X 36|

stf

24
73415

•'s

401

84.^
1430§

/4

^ /9

305||f

12872

102||= 357f. f

12974i§

111.

112.

113.

114.

115,

116.

5 X 5
7'

7 V 1
9" ^ T'

i.
9

31
5 6

1 4

5.5
»4

X T¥*

7 2
*

XI 8

XI 2
77'

Voorbeelden tot Oefening.

117. 26| X |. 123.

118. 2454 X if 124.

119. 709i X If. 125.

120. 148311 X||. 126.

121. 7| X 2f. 127.

122. 6xV X 7/^. 128.

e. Deeling der Breuken.

3771 X 29|.

6^ X 234H.

1784f X 32f

.

64/^ X 2468|f

.

45f X 456y\.

67891^ X 59t.

aa. Als de deeler een geheel getal is.

Om een breuk door een geheel getal te deelen, deelt

men den teller alleen door dit getal, en plaatst den noe-

mer onder het quotiënt; of men schrijft den teller op, en

plaatst er als noemer het produkt onder van den eersten

noemer met het gegeven getal.

Is het deeltal een gemengd getal, dan herleidt men
het eerst tot eene ongebruikelijke breuk , of deelt het
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onmiddellijk door den deeler , daarbij wel lettende op de

herleiding der zamengestelde breuk, die men tot rest

verkrijgt.

Voorbeelden tot Oefening.

129. H': 6. 135. Oy l «/• 141. 33^ : 28.

130. U'; 12. 136. 2t»t : 6. 142. 8ff : 7.

131. tV : 7. 137. 16/2 • 22. 143. 432f : 36.

132. 9 .

: 16. 138. 32J-I : 40. 144. 210J-I : 45.

133. 1 1 .

ITT '
: 9. 139. 84| : 5. 145. 2468f : 83.

134. i-I- .: 20. 140. 27U : 12. 146. 8642X1 : 276

bb. Als de deeler een breuh is*

De eenvoudigste wijze is deeler en deeltal met den

noemer des deelers te vermenigvuldigen , waardoor de

bewerking is teruggebragt tot het deelen eener breuk

door een geheel getal , of men vermenigvuldigt het deel-

tal met den omgekeerden deeler.

Is de deeler een geheel getal , dan vermenigvuldigt

men het deeltal met den noemer der breuk , en deelt dit

produkt door den teller.

Is de deeler een gebroken van 100 of 1000, dan ver-

menigvuldigt men het deeltal met den noemer dezer

breuk , en schrapt in het eerste geval tweo en in het

tweede drie cijfers af; b. v.

7 2.

5

ƒ9
351 : 7 = 50^.V : 2 = H = 2j\.

16 : II
- 2 : /t = 62 : 3 cz 20|.

5211 : 66

J

13
156 : 16f

16

2
7092 — 7*^5. — 7jos
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Voorbeelden tot Oefening,

147.

148.

149.

150.

151.

152.

s
j
I

j

7

15..
T6*

7_5_
' 1 2

*>Tü

3
7'

5

^1

1 6 0^.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

12

28

36

2

1

2'G

1 •

'M-

1 6
-2T'

35

27
3 2'

35
T2*
7
Tl-

159.

160.

161.

162.

163.

164.

: 166f.

14 :

88 :

876 :

7654

975

72835 : 833f

2. TlENÜEELIGE BREUKEN.

Tiendeelige breuken zijn zoodanige , waarvan de noe-

mers termen der tiendeelige schaal zijn ,
zoodat zij by

hPt scliriiven der breuk, achterwege kunnen gelaten wor-

den , dair de naam aangeduid wordt door de plaatsen

,

die de ciifers van den teller na de eenheid beslaat
;
de

hreuk wordt door eene komma of punt ,
decmaalpunt

,

van de geheelen gescheiden. Zoo staan op de eerste

nlaats na het decimaalpunt tiende deelen , op de tweede

de honderdste , op de derde de duizendste, op de vierde

de tienduizendste deelen , enz.

Somtiids worden ook de tiendeelige breuken aange-

duid, door ze in kleiner cijfers een wemig naar boven

of ook naar beneden naast de andere cijfers te schrijven.

De waarde van eene tiendeelige breuk verandert met

door er nullen achter te plaatsen ; h. \. 0,J,, ot Ü,M

,

of 0,200 zijn even groot.
n w«v^t m inr»

De waarde van eene tiendeelige breuk wordt 10, 100,

1000 enz., maal grooter door het decimaalpunt 1, Z, ó,

enz. ,' plaatsen naar de regterhand t^e verplaatsen

De waarde van eene tiendeelige breuk wordt 10, 100,

1000 enz. maal kleiner door het decimaalpunt 1, Z, ó,

enz.,' plaatsen naar de linkerhand te verplaatsen.

a. Verandering van eene gewone Brenk in eene tiendeelige.

Om eene gewone breuk in eene tiendeelige te veran-

deren . schrijft men den teller op als deeltal
,

p.aaU<

daar achter het decimaalpunt ,
gevolgd van cenige nul-
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len; ingeval de breuk eene gebruikelijke breuk is schriiftmen in het quotiënt eene O, gevoid door hU S-maalpunt
, en zet op de gey^oJ'^S^^^1,^^^' ^^^.tot ZIJ opgaat

, of tot de reeds verkregen ciifera In hL

?aTirVe° ntkf'^.
"'^ terugkeeren.^n ïreVst^ g

wliletndfTUXkT^^^^^^^^^^ Z'^Vrf^ --

etsreisrk^s ges^Svtrirt
113 A ^^ *"J^®^ worden tot aanduiding der tern7

^rnttf» ° ^"'"^^^
'
^^* ^s

,
waarvan al de ciifers

koSst ïe'vt. '^iu'f ''P^^^"^' tiendeeiige breuk tot uit-

tTf 5 heS

'

"^^ "°'°'''' S^^'^" ^^^«'« f««toren dan

hr?,l ^""t"^.,?^^
«^ne zuivere wederkeerende tiendeeliffe

2 of5 heeftf''"'*
^^^^°

'
^'« ^«~ geen fectfr

bre^ toT^,iïnr«r
gemengde wederkeerende tiendeeiige

dtffactorent"f 5 S? '
'^^ '^ °°^™^^ ^^«^ «^ ---

tellLtStllirdooT^S^^^^^^^^^^ tle^"K^
eenheden van he{ dèeltaf b'j d ?est ge;oe.d LS" en'

gevoegd"''
"° '''' ™'°"'^'^ '"'^°S wTdria'^tne'S

een^ehtl^nr°'
^^"'^'^

' "^f"" ^^«'"^ onderdeelen vaneen geheel met aangewezen kunnen worden, is men echter met gewoon de deeling verder dan drie vie^ of rHfpWn achter het decim^aalpunt voort t" zetten , nalï-

SS h.f ^T^ ^^"^ naauwkeurigheid gevorderd 'wo^ï

fvinwel riohr /r Z*'"^*'
cijfers fueemt men Snevenwel m acht, dat als de eerste beneden 5 is, zii ge-

sch n 50 e"n
If"T'«««? ' -J^ de twee volge'nd

"^

tS-

Sfers noo- eene'5 ".n^^"-*'*"'"'" V' r^'g^nomenwjici a nog eene o , en zijn zij meer dan 75 dan voi-hoogt men het laatste cijfer met 1.
' ®'^"
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FoorJeeZc?ere <of Oefening.

Verander in tiendeeiige breuken :

165.

166.

167.

168.

169.

170.

h
4
b'

1 3
16 4"

_2_
12 5'

_3J_
6 4

'2ü'

171.

172.

173.

174.

175.

176.

'h 177. H'

h 178. m-
h 179. 24^.

h 180. 8fi.
7
TT' 181. 87^.
I 2
ÏT' 182. 12^^.

6. Herleiding eener tiendeeiige Breuk in eene gewone.

Om eene opgaande tiendeeiige breuk in eene gewone

te veranderen , schrijft men de tiendeeiige breuk als tel-

ler op, en den naam in cijfers als noemer daaronder, en

verkleint daarna de breuk zooveel mogelijk.

Eene zuiver wederkeerende tiendeeiige breuk wordt in

eene gewone veranderd door de zuiver wederkeerende

breuk als teller op te schrijven en daarna evenveel 9 als

noemer daaronder, als er cijfers zijn, die terugkeeren;

b. V. o,3[ = f = i; 0,4^ = n = tV.

Eene gemengde wederkeerende breuk wordt herleid,

door de breuk eerst zoo veel malen te vergrooten, dat

de wederkeerende cijfers alleen achter het decimaalpunt

blijven , vervolgens worden deze cijfers als teller opge-

schreven, en het aantal malen, dat de breuk vergroot is,

als noemer daaronder geplaatst; de thans verkregen zuiver

wederkeerende breuk wordt als voren herleid en naast

de geheelen van den teller geplaatst, waarna de geheele

zamengestelde breuk , na vereenvoudiging , tot eene een-

voudige herleid wordt.

Voorbeelden tot Oefening.

Herleid tot gewone breuken:

183. 0,16. 186. 0,3[.

184. 0,285. 187. 0,667.

185. 0,128. 188. 0,4.

189.

190.

191.

0,778.

0,583f.



192. 0,83!.

193. 0,(|)3?(.

194. 0,<)$3!.
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195. 0'6|i.
Yqq- 00647.

f. tellen , beeft men alleen

om ticndeeUge breuken
«PJ^^^^^^^^ dècimaalpunten reg

1 1 ^ nf rii waaruit ziJ is outöt
, opcreprevene ge-

SaVunt -<i- ^«* decimaalpuut m de op.

tallen.

Voorbeelden tot Oefening.

r , _u 19 526 + 0,83 + e^^S^T^S ^^O^l.

•^^'- %i'^
, ^ ^ 3 + 8974,4 + 786 + 0,52 +

.,0,. 2|),8_75^^^
9,35 ^ ^

a. Aftretking der tiendeelige Breuken.

^ *at men de getallen zoodanig

ander komen , decimaalpunt in ae re

klng ,
en P

^^f̂ .^egevene getallen,

decimaalpunt in ae g b

Voorleelden tot Oefening.

205.
'^)6.

307.

208. 28,5 -

209. 641,32

210. 82,003

19,649.
- 91,755.

- 7,06.
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e. Vermenigvuldiging van tiendeelige Breuken.

Men vermenigvuldigt de tiendeelige breuken met elk-

ander even als geheele getallen , en plaatst in het pro-

dukt het decimaalpunt zoodanig, dat er evenveel plaatsen

in het produkt achter zijn, als in den vermenigvuldiger

en het vermenigvuldigtal te zamen. Zijn er in het produkt

minder cijfers dan er plaatsen moeten zijn , dan schrijft

men er zoo vele nullen voor als er plaatsen ontbreken.

Is de vermenigvuldiger een term der tiendeelige

schaal , dan heeft men het decimaalpunt alleen zoo vele

plaatsen regts te verplaatsen , als er nullen in den ver-

menigvuldiger zijn.

Bij de vermenigvuldiging met tiendeelige breuken is

het niet altijd noodig, de geheele produkten te kennen,
daar het meestal maar om de voorste cijfers te doen
is ; dikwijls neemt men van het produkt slechts zooveel

plaatsen , als men verkrijgen zoude , zoo het vermenig-
vuldigtal alleen met de voorste cijfers des vermenig-

vuldigers vermenigvuldigd ware geworden. Om daarbij

zoo weinig mogelijk van de ware uitkomst af te wijken,

gaat men op de volgende wijze te werk. Men verme-
nigvuldigt eerst met den voorsten cijfer van den verme-
nigvuldiger en schrijft het produkt als gewoonlijk op

;

achter de eenheden van dit produkt haalt men een streep.

Hierna vermenigvuldigt men met den tweeden cijfer des
vermenigvuldigers

,
plaatst de eenheden van het produkt

der eerste cijfers achter de streep , en telt de tientallen

bij het produkt der volgende cijfer op, van welke som
men de eenheden wederom binnen de streep zet, waarna
men de vermenigvuldiging vervolgt. Dan schrapt men
de achterste cijfer van het vermenigvuldigtal door , en
vermenigvuldigt de overblijvende cijfers met de derde
cijfer van den vermenigvuldiger , de eerste cijfer van het

produkt wederom achter de streep zettende , en de vol-

gende cijfers wederom voor de streep plaatsende , even
als het produkt van de tweede cijfers , daarna schrapt

men wederom een cijfer van het vermenigvuldigtal af,

en handelt met de volgende cijfers op dezelfde wijze

;

daarna telt men de produkten bij elkander op , en laat

de laatste cijfer van de som der kolom, achter de streep,
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, j r. r.F mïnrfpr dan 5 is ; maar is deze cijfer

"^= ' Sn 5 da/ Tm rtt men' de daarop volgende

r S l'; Va^ ^?^XmtK SnToorkt

'" iTaLrïfdetrmeSg^^^^^^ is -J -n tiental.,

een bonderdtal twee
^^^^^k^Z'^ot^^'^Uer een%

vuldiger O
g^ï^^f^^t teen 10de deelen , dan heeft het

F^rfmTerUeASstleien, drie meer, enz. B. v.

twee meer ,
„een i

(),003252
12.3712 X I4,2a86 "j'^'+i ^ '

14.25% X 12=3712

142.586

28.il7

4277
997
14

2

176395 l

4

2
8

141391
942
235

9

15326

6
5
4

0.01)15327

176.395

Voorbeelden tot Oefening.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

6,3 X 7,5.

625 X 3,1.

3,6 X 72,5.

0,91 X 27.

0,00032 X 48,8.

0.00072 X 0,00429.

36,845 X 100.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

0,75 X 1000. ^
0,87563 X 10000.

5496,2 X 12,5-
,

26,7855 X 8,4936.

320,5756 X 126.7396.

3,23125 X 7,4567.

0,06975 X 0,004932.

aa.

In

ƒ. Dceling van tiendeeüge Breuken.

•1
41

27

deelde en plaatst in het qnotienfc het decimaalpunt , zoo-

dra men de eerste cijfer achter het decimaalpunt aange-

haald heeft. Is het deeltal kleiner dan de deeler, dan

heeft het quotiënt O geheelen ; staan voor de decimale

breuk ook nog nullen, dan komen er evenveel in het

quotiënt voor de decimaalcijfers te staan. Blijft er bij

de deeling eene rest over , dan zet men de deeling door

het aanhalen van nullen zoover voort, als de naauw-

keurigheid der bewerking zulks vordert.

Het spreekt van zelf, dat men ook bij deze deeling

al de bekortingen , vs^aarvan bij de geheele getallen ge-

sproken is , kan te pas brengen.

Is de deeler een der termen van de tiendeelige schaal,

dan geschiedt de deeling door het decimaalpunt evenveel

plaatsen naar de linkerhand te verplaatsen, als er nul-

len in den deeler zijn.

225. 93,56 : 4.

226. 8542,396 : 64.

227. 0,65 : 25

228. 0,008 : 871.

229. 3,17 : 675.

230. 72,369 : 25.

Voorheelden tot Oefening.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

75,36 : 10.

0,7.56 : 100.

6,483 : 1000.

15,6 : 1000.

8756,8 : 10000.

0,007 : 10000.

bb. Als de deeler eene tiendeelige breuh is.

Men vermenigvuldigt deeler en deeltal met zoodanigen

term der tiendeelige schaal, dat het decimaalpunt in den

deeler verdwijnt , of met andere woorden , men laat het

decimaalpunt bit den deeler weg , en maakt daarna het

deeltal evenveelmaal grooter als de deeler hierdoor ver-

groot is. Is het deeltal een geheel getal , dan geschiedt

dit alleen door bijvoeging van nullen ; is het eene tien-

deelige breuk dan door verplaatsing van het decimaal-

punt met bijvoeging van zoo vele nullen als noodig is

;

vervolgens handelt men zoo als in het eerste geval.

2*
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Voorbeelden tot Oefening.

29

237.

238.

239.

240.
"241.

242.
•243.

654 : 0,6-

4 : 18,9.

22 : 0.095.

93879 : 0,24.

26,9 : 375.

6,473 : 0,09.

.56,439 : 4,59,

244.

245.

245.

§47.

248.

249.

250.

784 : 88,2.

6,32 : 0,004.

321,6 : 56,008.

0,841 : 2,5.

26,4 : 0,25.

36,78 : 12,5.

346,472 : 1,25.

,. Vereeniging van gewone Breuken met tiendcelige.

Om gewone breuken met tiendcelige op te tellen,

heHeidt men de gewone breuken tot tieiideehge, of de

tiendcelige tot gewone, en telt ze daarna te ™n-
Om gewone breuken van tiendeehge af te trekken

,

handelt°men op dezelfde wijze.

Om e™n tiendcelige breuk met een gewone te verme-

ni^uld'cen, beschouwt men de tiendcelige breuk als

cènSecl getal, vermenigvuldigt als gewoonlijk en

Lhrapt evenvfel plaatsen in het produkt af, als er m de

üendeeli-e breuk achter het decimaalpurt staan. Kom

n dit pr°odukt nog eene gewone breuk voor, dan herleid

men die tot eene° tiendcelige , of men kan die meestal

weglaten zonder eenig nadeel voor de naauwkeurigheid.

Om een tkndeelige breuk door eene gewone te dee-

len beschouwt men die weder als een geheel getal

,

deelt doo'r de breuk , en schrapt zoo vele p aatsen af

als het deeltal achter het decimaalpunt heeft. Is de

Uendeeli-e breuk dceler, dan beschouwt men die ook als

een geheel getal , doch vermenigvuldigt dan het deeltal

of de gewone breuk met hetzelfde getal ,
waarmede de

deeler op deze wijze vergroot i8.

Voorheelden tot Oefening.

16» + 29,64 + 174,8 + 2^'. + 0,782 +

2J + 385 + 25f + 561,17 + 6f, + 0,26

-h 7,4.

251.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

47,92 — 16f.

654i| — 275,396.

6,24 — 3f
6| X 0,7.

17/^ X 0,32.

36,7 X f.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

0,8 : |.

26,72 : t-

TT • "•^'

if : 0,35.

6f : 72,8.

274/^ : 3,798.

B. Met benoemde Getallen.

Een benoemd getal is een zoodanig , waarbij niet al-

leen het aantal eenheden, maar ook den naam dezer

eenheden wordt aangeduid. Het getal duidt dan aan,

hoeveel malen deze eenheid in de bepaalde hoeveelheid is

beo-repen ; en daar dit niet altijd een geheel aantal malen

kan zün , heeft men de aangenomene eenheden wederom

in deelen verdeeld, waarmede de resten als nieuwe een-

heden worden gemeten, welke deelen wederom onderdee-

len hebben , enz. , totdat de laatste deelen zoo klein zijn,

dat zij in het dagelijksch leven niet kunnen voorkomen.

Even zoo heeft men van de eerste eenheden tot het me-

ten van grootere hoeveelheden veelvouden genomen ,
en

op deze wijze heeft men onderscheidene eenheden met

hare veelvouden, deelen en onderdeelen.

In het algemeen noemt men deze eenheden maten ,

wanneer zij dienen, om de betrekkelijke grootte der

voorwerpen te doen bepalen ,
gewigten voor de betrek-

kelijke zwaarte, en munten voor de betrekkelijke waarde.

De maten worden onderscheiden naar de afmetingen,

die zij ons van de voorwerpen doen kennen in lengte-

maat , vlakte- of vierkante maat, en ligchamelijke of ku-

bieke maat; deze laatste worden wederom onderschei-

den in maten voor ligchamen • voor drooge waren en

voor natte waren.

De gewigten worden in dit opzigt niet onderscheiden ,

maar de munten onderscheidt men naar de stof, van

welke zij vervaardigd zijn in papier- , koper- ,
goud- en

platina-munt. .

De maten en gewigten worden verder nog onderschei-

den , naar de wijze , waarop zij ingedeeld zijn , in tien-

deelige en niet tiendcelige.

W



30 31

HUI

Iti

m

It

De tiendeelige maten en gewigten zijn vrij algemeen

ingevoerd in Nederland^ België, Franknjk en Baden, doch

in alle overige Staten van Europa is het tiendeelige stel-

sel tot op heden toe niet aangenomen, zoodat het in den

handel volstrekt noodig is , niet alleen met de indeelin-

gen 5 maar ook met de bewerkingen en herleidingen der

vreemde maten en gewigten , en niet minder der munt-

speciën vlug te kunnen omgaan. Tevens is het noodig

met de voornaamste bekortingen en teekens , waardoor
de verschillende munten , maten en gewigten en hunne
onderdeden worden aangeduid , bekend te zijn.

Het getal, dat aanduidt hoeveel deelen eene eenheid

van maat ,
gewigt en munt bevat , noemt men het be-

trekkingsgetal , terwijl het betrekkingsgetal tusschen de

eenheid en verdere onderdeden gevonden wordt door

vermenigvuldiging van al de daar tusschen ingdegen be-

trekkingsgetallen,

Eene hoogere soort van eenheden tot deelen en onder-

deden te brengen
,

geschiedt door de eenheden met de

betrekkingsgetallen te vermenigvuldigen , en omgekeerd
worden onderdeden tot eenheden of veelvouden gebragt

door deze door de betrekkingsgetallen te deelen. Beide

bewerkingen noemt men gewoonlijk herleiden, welke

naam ook gegeven wordt aan het overbrengen van eenige

maat of munt in eene andere.

1. Herleidingen-

a. Eenheden of veelvouden tot onderdeelen te herleiden.

Men vermenigvuldigt het aantal eenheden met het be-

trekkingsgetal , en zoo er bij de gegevene hoeveelheid

,

onderdeelen zijn, telt men die telkens bij ieder gelijkna-

mig produkt op.

Voorbeelden tot Oefening.

265.

266.

267.

Hoeveel Centen zijn 456 Gld. 8 Cts. ?

€ • « 725| Gld. ?

i . maatjes « 25 last, 8 mud, 3 sch., 5 kop ?

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

Hoeveel maatjes zijn 36 vat 8 kan?

Rijnl. duimen zijn 18 voet 10 duim r

Shillings zijn 7^ ê st. ?

Pounds zijn 3^^^ Ctw. ?

decimeters zijn 23f kilometers?

Pfenningen zijn 38 Th. 18 Kgr. ?

« Quentchen zijn f Ctw. U tó. 17 Lood :i

Quent ?

Hoeveel Centesimi zijn 83j\ Lire?

i

f

c

i

t

h. Onderdeelen tot eenheden of veelvouden te herleiden.

Men deelt het opgegeven getal onderdeelen door het

betrekkingsgetal , en brengt die op deze wijze van de

mindere deelen tot de grootere , en zoo tot de grootste

veelvouden, waarbij de quotiënten telkens de veelvou-

den, de resten der deelingen de minderdeden aanwijzen.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

Voorbeelden tot Oefening.

Hoeveel ellen zijn 813605 duimen ?

lasten zijn 612084 maatjes?

ton zijn 7912805 kub. palmen?

Thaler zijn 814| Ngr. ?

pond zijn 18,6 lood (Pruissen)?

£ st. zijn 245 Sh. 8 d. ?

Mark zijn | Sch. Beo. ?

Ngr. zijn 415 Thaler?

Ares zijn 601254 n decimeters?

steen zijn 415 fö lood?

«

c

f

«

c

c

f

c. Herleiding van Oude en Vreemde Maten en Gewigten tot

Tiendeelige.

Herleid de opgegevene hoeveelheden , wanneer zij in

eenheden en minderdeden of veelvouden zijn uitgedrukt

tot deelen van eene soort, en vermenigvuldig daarna dit

getal met het in de tafel aangewezen herleidingsgetal.

B.v. 16 voet 8 duim 5 lijn Rijnl. tot Ned. dien t^

herleiden.
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-^ffi.?.'*/.*^"'" ^ "j° ^'J"'- = 1<^ ^°«t + 8^ duim

16{U voet X 0,314 m 5,024 Ned. ellen

li, in = 0,220 I

5,244 Ned. ellen.

Voorbeelden tot Oefening.

Herleid 12 voet 7 duim Amst. maat tot Ned. ellen,
4 roeden 8 voet 10 duim Rijnl. tot Ned.
ellen.

16 kub. voet 9 kub. duim Rijnl. tot kub.
Ned. ellen.

245 mengelen tot Ned. kannen.
85 Rijnl. morgen tot bunders.
60| schacht tot kub. Ned. ellen.
18 sleekan 10 mengelen tot Ned. kannen.
3 oksh. 21 viert. 2 meng. tot Ned. kannen.
Ib aam 72 mengelen tot Ned. kannen.
8 last 15 zak 2 schep. (Amst.) tot Ned.
schepels.

3 vat. 2 oksh. 3 ank. 12meng.totNed. vaten.
5 pond 3 ons 5 drachme 32 grein tot Ned.
ponden.

8 mark 6 ons Trooisch tot Ned. ponden.
2 mark 4 ons 16 Eng.ïrooisch tot Ned.pond.
18 kar. 24gr.Juweliersgew. tot Ned.ponden.
624 kar.32 gr. c « \
20 kar. 8 gr. 12 azen Essaij. gew. tot Ned.p.
10 penningen 18 gr. t c t

41 kar. 18| gr. Juweliersgew. i t

d. Herleiding van Nederl. Maten en Gewigten tot oude.

Deel het opgegeven getal in Nederl. of tiendeeliire
maat uitgedrukt door het in de tafel aangewezen herlei-
dingsgetal

,
dan duidt het quotiënt het aantal eenheden

.f :.
^? '

waartoe het herleidingsgetal behoort : de
rest der deeling vermenigvuldigt men met het aantal der

287.
XJ.CX J

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.
299.

300.

301.

302.

303.

304.

f

F

onderdeelen , deelt dit produkt wederom door het hcr-
leidingsgetal , en herhaalt deze bewerking, tot dat men
de kleinste onderdeelen tot quotiënt verkregen heeft

,

terwijl men de daarbij komende rest verwaarloost , of
als breuk bij de kleinste onderdeelen voegen kan.

B. V. 6,235 Ned. ellen tot Rijnl. maat te herleiden.

6,235 : 0,314 =r 19 voet 10 duim 3 lijn.

3 14 of 19 voet 10 duim 3f|J lijnen.

3095
2826

305.

306.

307.

:^08.

319.

310.

311.

312.

313.

314.

269
12

3238 / 10
314

98
12

1176/3
942

234

314

117

157

Voorbeelden tot Oefening.

Herleid 3,075 ellen tot Amst. voeten.
» 48 ellen 5 duim tot Rijnl. roeden.
• 632 bunders tot Rijnl. morgen.
« 68 Ned. vat 5 kannen tot okshoofden.
» 3,025 Ned. ponden tot medicinaal gewigl.
*

ol?noi^
^^^' wigtjes tot kar., gr. en azen.

» 3,078o Ned. ponden tot Trooisch gewigt.
975 wigtjes tot kar. en greinen.
6,7135 Ned. ponden tot Trooisch gewigt.
0,875 Ned. pond tot Juweliers jrewi^t.

'^

9
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«. Herleiding van Ned, Maten en Gewigten tot Suitenlandsche
en omgekeerd.

Om Ned. maten en gewigten tot Buitenlandsche te
herleiden, handelt men op dezelfde wijze, als bij de
herleiding van Ned. maten en gewigten tot Oude; en bij

de herleiding van Buitenlandsche maten en gewigten, als
bij die van Oude tot Nederlandsche , wanneer het daarbij
behoorende betrekkingsgetal regtstreeks gegeven is. Dik-
wyls gebeurt het echter , dat men deze betrekking niet
regtstreeks kent , maar alleen door een of meerdere tus-
«chenbetrekkingen , en alsdan zal het gebruik maken van
den kettingregel het spoedigst tot het doel leiden. B. v.

8 Berkowitz 7 pud 24 pond 48 solotnik tot Ned. pond
te herleiden.

24»
8 Berk. 6 pud 24 pond 48 solotnik zz 86—^ pud —

40

^^W pud en 1 pud = 16,3805 Ned. ponden.
16,3805

• ii«

866125
5196750
259837
69289

433

1418,755*» Med. ponden.

(

35

625,5 Ned. poudeu tot Eng. Cwt. te herleiden.

625,5 : 50,7959 = 12 Cwt. 1 quart. 7 pond.
507 959

117 5410
101 5918

15 9492
4

63 7968 /

1

507959

130009
28

104 0072
260 018

364 0252 / 7
355 5713

84539

Voorbeelden tot Oefening.

315. Herleid 64f Centenaar te Hamburg tot Ned. ponden.

316. » 3 Ohm 15 viertel 2 maten te Frankfort a/M.
tot Ned. kannen.

317. Herleid 21 Ctr. 84 pond 16 lood te Hamburg tot

Ned; ponden.

318. Herleid 36 Libra 7 ons 12 denari te LuccatotNed.
ponden.

319. Herleid 20 Carga 8 fancga 6 almudas te Mexico
tot Ned. lasten.

320. Herleid 64 Canna 7 palm 5 decime te Napels tot

Ned. ellen.

321. Herleid 284 Pond 12 lood 2 quart. 2 oort te Kojt-

penhagen tot Ned. ponden.

322. Herleid 603| Göss-schak in Perzië tot Ned. ellen.



ffff

r

34

c Herleiding van Ned, Maten en Gewigten tot Buitenlandschc
en omgekeerd.

Om Ned. maten en gewigten tot Buitenlandsche te

herleiden , handelt men op dezelfde wijze , als bij de
herleiding van Ned. maten en gewigten tot Oude ; en bij

de herleiding van Buitenlandsche maten en gewigten, als

bij die van Oude tot Nederlandsche , wanneer het daarbij
behoorende betrekkingsgetal regtstreeks gegeven is. Dik-
wijls gebeurt het echter , dat men deze betrekking niet

regtstreeks kent , maar alleen door een of meerdere tus-

schenbetrekkingen , en alsdan zal het gebruik maken van
den kettingregel het spoedigst tot het doel leiden. B. v.

8 Berkowitz 7 pud 24 pond 48 solotnik tot Ned. pond
te herleiden.

24{
8 Berk. 6 pud 24 pond 48 solotnik zz: 86 pud zi;

40

^^M:i$ pud en 1 pud = 16,3805 Ned. ponden.

« I lil

866125
5196750
259837
69289

433

1418,755» Ned. ponden.

[>

35

625,5 Ned. ponden tot Eng. Cwt. te herleiden.

625,5 : 50,7959 = 12 Cwt. 1 quart. 7 pond.

Ó07 959

J 17 5410
iOl 5918

15 9492
4

63 7968 j 1

507959

130009
28

104 0072
260 018

364 0252 / 7

355 5713

8 4539

Voorbeelden tot Oefenimj.

315. Herleid 64f Centenaar te Hamburg tot Ned. ponden.

316. » 3 Ohm 15 viertel 2 maten te Frankfort afM.

tot Ned. kannen.

317. Herleid 21 Ctr. 84 pond 16 lood te Hamburg tot

Ned; ponden.

318. Herleid 36 Libra 7 ons 12 denari te LuccatotNed.

ponden.

319. Herleid 20 Carga 8 fanega 6 almudas te Mexico

tot N«d. lasten.

320. Herleid 64 Canna 7 palm 5 decime te Napels tot

Ned. ellen.

321. Herleid 284 Pond 12 lood 2 quart. 2 oort te Kojw

penhagen tot Ned. ponden.

.322. Herleid 603| Göss-schak in Perzië tot Ned. ellen.
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323. Herleid 48 Moya 10 fangas in Lissabon tot Ned.
vaten.

J24. Herleid 84 Rubbo 20 libra in Sardinië tot Ned.
ponden.

325. Herleid 64 Schipp. 12 lijsp. 15 skalp. in Zweden
tot Ned. ponden.

326. Herleid 36 Quint. 2 arrobas 20 libras te Madrid
tot Ned. ponden.

327. Herleid 128 Pik te Smirna tot Ned. ellen. ^
328. f 63 Cantaro 22 oka te Konstantinopel tot

Ned. ponden.

328. Herleid 84 Tolcentnr. 45 pond 15 lood tot Ned.
ponden.

330 Herleid 704,5 Ned. ponden tot:

Okaas , drammes , kirats , enz, te Alexandrië.
Centners , steinen, ponden, » in Beijeren.

f ponden , Jooden , » » Hamburg,
Quintaux , libras

, ponden, » » Modena.
331. Herleid 408 Ned. ellen tot:

Ellen , voeten en duimen in Saksen.
Famn , alnars , fot , enz. in Zweden.
Ellen , voeten , duimen , enz. in Zwitserland.
Braccio , soldi en denari in Toskane.

332. Herleid 624 Ned. kannen tot:

Cantaras, cuartillas, enz. te Malaga.
Fuders , okshoofden , eimers , enz. in Pruissen.
Ohms, viertels, maten, enz. in Hessen Darmstadt.
Toneladas , almudas , lanadas in Lissabon.

333. Herleid 28 last 24 mud 5 schepels tot:

Lasten , scheffels , viertels en spindels te Bremcn.
» drömten , tonnen , schepels te Lubeck.

Wispels, malters , schepels, metzen in Pruissen.
Tschetwert , tschetweriks , tschetwerkaas , bekers
in Rusland.

334. Hoeveel Ned. ellen zijn 725 ellen te Osnabrug, als

11 Ned. zz 16 Arast. ellen, 267 Amst. ellen rr
230 Silezische ellen , 160 Silezische ellen •=: 139
el te Frankfort en 834 ellen te Frankfort =r 919
ellen te Osnabrug zijn?

335. Hoeveel Ned. ponden zijn gelijk 235 pud te Ar-
changel , als 1 pud zr 36 Eng. pond Avoir du

I

37

poids , 100 Eng. pond Avoir du poids zz 97 pond

in Pruissen , 200 pond in Pruissen = 193 pond

in Hamburg en 112 pond in Hamburg = 54,2691

Ned. ponden zijn?

336. iHoeveel Ned. vaten zijn 84 Tonneaux te Bordeaux,

als 1 Tonneau = 4 barriques , 2,27 barriques zz:

114 gallons, 9 gallons = 22i oude maten in Frank*

fort , 30 oude maten in Frankfort a/M. = 47 quart

in Pruissen en 1 quart in Pruissen = 1,145 kan-

nen zijn ?

337. Hoeveel Ned. ellen zijn 476 braccio te Venetië

,

als 68jV braccio te Venetië = 63i braccio te Bo-

logne , 7^ braccio te Bologne = 3i yards te Du-

blin , 5 yards te Dublin = 8 el te Leipzig , 6 el-

len te Leipzig rz 5 Brabandsche ellen en 1 Bra-

bandsche el zz 0,686 meters zijn?

ƒ. Herleiding van meerdere deelen tot minderen en van

minderen tot meerderen vereenigd.

Deze herleidingen komen voor, wanneer onderdeden

tot eenheden en kleinere onderdeelen , en wanneer ver-

schillende • onderdeelen allen tot eene soort moeten ge-

bragt worden. B. v. als gevraagd wordt hoeveel cent-

ner
,
ponden en looden zijn 1244| pond ; men heeft dan

1244 pond — 11 ctr. 34 ffi en f ffi =: 22| lood, dus

1244| pond =:: 11 ctr. 34 « 22f lood; of

hoeveel Silbergr. zijn 16 Th. 18 Sgr. 7 d.

16 Th. = 480 Sgr.

18 Sgr. = 18 »

7 d. = r%-^ >

498/^ Sgr.

Voorbeelden tot Oefening.

338. Hoeveel Thai. Silbergr. en Pfenn. zijn 405| bgr. ?

339. » Pond, Schill. en Pence zijn 2615|Scli. St.??

340.

341.

Ctr., pond, lood en quent zijn 358,6 i)ondr

Ohm, stutz, maas en glösei zijn 6512| maas ?

!•«
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342. Hoeveel Schillingen zijn 32 MBco. 7 Sch. 5 Pf.?
343. » Neugroschen »

344. • Scheffel >

345. • Hektometers »

2 deeam. ?

346. Hoeveel Guldens >

347. i » »

408 Th. 20 Ngr. 2 Pf. ?

69Wsp.21Sehf. UMtz.?
J44 kilom. 3 hektom.

163 Rijksdld. 25 Stuivers?

108 Guldens 15 Cts. ?

2* Optelling.

Om posten , welke uit verschillende benoemde getallen

bestaan op te tellen, schrijft men de gelijksoortige een-

heden en onderdeden onder elkander en begint de op-
telling bij de kleinste onderdeden. Is de daardoor ver-

kregene som grooter dan het tot deze soort behoorende
betrekkingsgetal, dan deelt men die som door dit ge-

tal , en plaatst de rest der deeling onder deze kolom

,

terwijl men het bij de deeling verkregen quotiënt bij

de som der volgende kolom telt; op deze wijze gaat

men voort , totdat men de som der voorste kolom heeft

gevonden , die onmiddellijk daaronder wordt geschreven

,

docli bijaldien er nog hoogere veelvouden zijn , kan ook
nog deze som door deeling worden herleid. Zijn de
grootheden uitgedrukt in het tiendedig of metrieke stelsel

van maten en gewigten, dan worden de getallen opge-

schreven als tiendeelige breuken , en ook als zoodanig

opgeteld.

Het is echter van belang bij dé niet tiendeelige maten
en gewigten de bewerkingen zoo veel mogelijk uit het

hoofó te leeren opschrijven , een hulpmiddel hiertoe is

het volgende : is het betrekkingsgetal 30 , 60 , 90 , 100

,

of in het algemeen eindigt het op O, dan kan men de

eenheden van eene gevondere som onmiddellijk opschrij-

ven , en de som der tientallen heeft men dan slechts

alleen door de overblijvende cijfer te deden; het quo-

tiënt wordt dan bij de volgende kolom opgeteld en de

rest op de plaats der tientallen geschreven.

Nog eene opmerking moeten wij maken bij het op-

tellen van datums ; b. v. , wanneer moet een kapitaal

uitbetaald worden, dat den 18den Mei 1842 is uitgezet

0r^

39

voor 8 jaren 10 maanden 24 dagen. De maand Mei is

de vijfde maand , er zijn alzoo verloopen 4 maanden ,

en wij hebben dus

1842 jaren 4 maanden 18 dagen

8 » 10 t 24 »

1851 ö 3 » 11 »

de som der dagen geeft 42 , maar daar Mei 31 dagen

heeft , moet 42 door 31 gedeeld worden , de rest is du»

11 en het quotiënt 1.

Wij vinden derhalve 11 April 1851.

Had de maand, waarin het kapitaal is uitgezet,

slechts 30 dagen gehad , dan had men door 30 moeten

doelen.

Voorbeelden tot Oefening^

348. 26 MBco. 11 Sch. 4 Pf. + 4 MBco. 13 Sch. +
782 MBco. 9 Sch. 10 Pf. +11 Sch. 6 Pf. +
1450 MBco. 2 Sch. 10 Pf. + 7 MBco. 3 Pf.

349 40 Pud 21 « 87 solotnik + 292 Pud 17 u 25 sol.

*

-h 36 ffi 75 sol. + 6834 Pud 10 ^ 38 sol. + 7

Pud 4 u* 12 sol. + 21 Pud 66 sol. + 409 Pud

31 ft 51 sol.

20 Schff. lÓf mtz. + 12 Schff. 8| mtz. + 18

SchfF. 11| mtz. + 4 Schff. 2| mtz. + 13 Schff.

13 mtz. 4- 22 Schff. 9i mtz.

243 £ 17 Sh. 3| d. + 9 iê 2 Sh. 2i d. + 12 £

14 Sh. 6 d. + 54 £ 8 Sh. 9f d. + 92 M 11 Sh.

5 d. -h 18 Sh. 8 d. + 3 £ 2 Sh. 7 d.

6| Ctr. 91 pond + 24i Ctr. 7i pond + 212|

Ctr. 12| pond + ^ Ctr. 3 pond + 2i Ctr. 3|

pond. + 11 Ctr. 6| pond + 28^ Ctr. | pond +
74| Ctr. 61 pond (Hamburg).

553. Een 'kapitaal is den 15den Augustus 18o0 voor 40

maanden uitgezet, wanneer wordt het terugbetaald?

354. Een kapitaal is uitgezet 18 November 1848 voor

3 jaar 10 maanden 25 dagen , wanneer wordt het

terugbetaald ?

350.

351.

352.
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355. Ëen schip zeilt uit 12 Junij 1852 en heeft 89 da*

gen reis, blijft vervolgens 3 maanden 10 dagen
stil en doet de terugreis in 114 dagen, wanneer
is het dan binnengeloopen ?

356. Een kapitaal is den 16den Maart 1846 uitgezet

voor 5 jaren 10 maanden, wanneer wordt het terug-

betaald ?

3. Aftrekking.

Bij de aftrekking plaatst men ook de gelijksoortige

deelen en eenheden onder elkander en vangt de aftrek-

king bij de kleinste onderdeelen aan. Is van eene der
onderdeelen het bovenste getal kleiner, dan neemt men
eene eenheid van de volgende hoogere soort af, en telt

bij het te kleine aantal zooveel eenheden op , als deze
soort onderdeelen heeft, van welke som men dan af-

trekt. Ontbreekt de onmiddellijk volgende soort echter

,

dan neemt men eene eenheid van de daaropvolgende
soort, maakt die in de gedachten tot onderdeelen en van
deze deelen neemt men dan weder eene eenheid, om in

minderdeelen uitgedrukt, bij het te kleine getal op te tel-

len, waarna men de aftrekking vervolgt.

Zijn de grootheden tiendeelig ingedeeld , dan worden
zij opgeschreven en ook afgetrokken

,
geheel als tiendee-

lige breuken. Bij het aftrekken van datums moet men
bedacht zijn op het aantal dagen der maand, welke men
gebruikt.

Voorbeelden tot Oefening.

357. 685 Gl. 5 Cts. — 367 Gl. 8| Cts.

358. 70,25 El — 16 el 8 palm 5 duim.
359. 60 Vat 8 kan — 136 kan.

360. 4 Last 15 Mud 8 kop — 3 last 21 mud 9 kop.

361. 36 MBco. 8 Sch. — 14 MBco. 9 Sch. 6 Penn.
362. 6 Ctr. 24 ld. — 2 ctr. 27 ld. 3 qt. (Duitschland).

363. 24 £ 12 Sh. 9i d. St. — 8 ^ 4 Sh. 11| d.

364. 3874 DoU. 6 Cts. — 1796 Doll. 78 Cts.

365. 1638 Riksdaler 10 Skill. 2 Styfver — 1069 R.
27 Sk. 3 St.

41

366. Een koopman heeft ontvangen 64 MBco. 4 Sch.

,

239 MBco. 10 Sch. 3 Penn. , 7 MBco. 8 Penn.

,

2845 MBco. 3 Sch. 6 Penn. , 6493 MBco. 13 Sch.

2 Penn. , 1700 MBco. en 942 MBco. , en uitgege-

ven 1244 MBco. 2 Sch. 9 Penn. , 76 MBco. 15 Sch,

3 Penn., 734 MBco. 5 Sch., 8 MBco. 11 Sch.

7 Penn. , 12 Sch. 6 Penn. , 2749 Sch. 10 Penn.

en 5200 MBco. ; hoeveel bezit hij dan nog ?

367. Een ander ontvangt op verschillende dagenƒ376,05,

f76,08s ƒ814,32, ƒ 90,38S ƒ714,80S en betaalt

daarentegen ƒ490,875 , ƒ207,155 , ƒ36,92, ƒ104,57,

ƒ 95 en 8^ Cts. , benevens ƒ 208,85 ; hoeveel bezit

hij dan nog?
368. 6 Vaten koffij wegen 6 Ctw. 39 ^; 6Ctw.87|ft;

7 Ctw. 62f ffi, 6 Ctw. 47 ffi; 6 Ctw. 57 «en 7 Ctw.

27| ffi ; als de vaten wegen 58f ft' , 63 « , 62f ft

,

104| ffi, 72| ffi en 68| ft, hoeveel Ctw. be-

draagt dan het gewigt der koffij (Engeland)?

369. Bij den inventaris van eene maatschappij bedraagt

de bezitting (het actief) : aan Warenƒ26784,21 Cts.

,

aan Wissels ƒ3244,—, aan Effekten ƒ1492,08, aan

Uitstaande Schulden ƒ 10243,29 , terwijl verschul-

digd is (het passief): aan A. ƒ 2900,26, aan B.

ƒ735,09, aan C ƒ3459,— , aan D. ƒ 12748,54,

aan E. ƒ 8426,27 , aan F. ƒ 916,20 en aan G.

ƒ 5235,45. Hoeveel bedraagt dan het werkelijk

vermogen ?

370. Iemand in Berlijn heeft in Kassa : aan Goud 324 Th.
25 Sgr., aan Zilver 176 Th. 10 Sgr. 7 Penn., aan

goede Wissels 255 Th. ; 45 Th. 16 Sgr. ; 389 Th.
22i Sgr. en 144 Th. 18| Sgr. Daarentegen moet

hij betalen de volgende wissels van 150 Th. ; 382 Th.
22 Sgr. 6 Penn. ; 628 Th. 15 Sgr. en 457^ Th.
Hoeveel komt hij te kort , om deze te betalen ?

4. Vermenigvuldiging van benoemde Getallen.

Hierbij is het noodig op te merken, dat men alleen

met een onbenoemd getal kan vermenigvuldigen , en zoo

dus beide getallen in eenige opgave benoemd zijn, dan

il
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moet men een dezer als onbenoemd beschouwen, waarbij

men echter steeds in het oog moet houden, dat de naam
van het produkt gelijk is aan dien van het vermenig-
vuldigtal , ofschoon het daarbij dikwijls voorkomt , dat

vermenigvuldigtal en vermenigvuldiger met elkander ver-

wisseld worden. Om den prijs b. v. van 7^ ® a ƒ 6

te bepalen , zal men zeggen : ƒ 7| X 6 r= ƒ 45 , wat
hetzelfde is als ƒ 6 X 7i =z ƒ 45.

Is het vermenigvuldigtal een zamengesteld getal, dan
begint men de vermenigvuldiging bij de kleinste onder-

deden , en is het produkt grooter , dan het naaste be-

trekkingsgetal , dan moet het daardoor worden gedeeld

,

de rest schrijft men als produkt op en het quotiënt wordt
bij het volgende produkt opgeteld , waarmede men op
dezelfde wijze te werk gaat. Bestaat de vermenigvuldi-
ger uit 2 of meerdere cijfers , dan plaatst men de pro-

dukten der enkele soorten, op bovengenoemde wijze ver-

kregen , onder elkander en telt ze daarna te zamen.

36^12Sh. 8D.X9

329 £ USh.

Voorbeelden.

26 Th. 23 Ngr. 7 Pn. X 245

245 X 7Pn. 5 Th. 21 Ngr. 5 Pn.

245X23 Ngr. 187 /' 25 *

245X26 Th. 6370 -

6563 Th. 16 Ngr. 5 Pn.

631 X 6 Din.

631 X ISSueld.

634 X 508 Duc.

508 Duc. 13 Sueldo 6 Din. x 631

15 Duc. 15 Sueldo 5 Din.
410 » 3 »

320548 »

320973 Duc. 18 Sueldo 6 Din.

Is de zamengestelde grootheid fiendeelig ingedeeld

,

dan vermenigvuldigt men zoo als bij de tiendeelige breu-
ken geleerd is ; b. v.

43

73 el O palm 8 duim 7 duim 7 streep X 51

wordt 73,087 el X 51

365'ï,35

3727,437 el.

Het kan somtijds voordeelig zijn in de bewerking de

benamingen van vermenigvuldiger en vermenigvuldigtal

om te keeren , waarbij evenwel het produkt den naam

van het oorspronkelijke vermenigvuldigtal behoudt; b. v.

36 Th. 10 Sgr. X 248

248 Th. X 36i
/4

992

i X 248 Th.

/9

8928 Th.
. 82 » 20 Sgr.

9010 Th. 20 Sgr.

1744 MBco 11 Sch. 7 Pf. X %
1744 X 96

11 X 96
7 X 96

167424 MBco. O Sch. O Pf.

66 » O » O »

3 » 8 »

167493 MBco. 8 Sch.

Kunnen de minderdeelen van het vermenigvuldigtal in

enkelvoudige breuken van hoogere soorten overgebragt

worden , dan kan dit somtijds eenig voordeel in de be-

werking opleveren. B. v.

134 Ctr. 381 g x 572
1716
2288

27^1L'= ictw. ... 143

XL t «__ -|-^ f 57,2

76848,2 ctw. =: 76848 ctr. 22 tf.

V..
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9 Ctr. 63 « 24 lood X 214

5 tV
2 Vt

•

van
f

• • • •

55. .

100. .

16 lood z

8 » :

— 1

— 1-7
• • • •

• • • •

1926
107

9,77

1,94

0,97
0,48
0,24

2046,40 ctr. = 2046 ctr. 44 a'

.

74 ê 12 Sh. 4| d. X 6|
/6

447 £ 14 Sh. 4i d.

74 X 1 — 49 » 6 » 8 >

12 X 1 — . 8 1 •

4| X 1 » » 3i •

497 £ 9 Sh. 4f d.

De vermenigvuldiging van benoemde^ getallen wordt

meermalen aangewend , om , als de prijs van eene een-

heid bekend is, die van een veelvoud te vinden. Bestaat

nu dit veelvoud of deze meerderheid uit verschillende

soorten , dan zoude men eigenlijk twee benoemde getal-

len met elkander moeten vermenigvuldigen, hetgeen on-

mogelijk is ; daarom moeten de onderdeelen van den ver-

menigvuldiger eerst in eene breuk veranderd worden.

B, v. Wat zullen 6 ctr. 44 ffi kosten, als de prijs van

een centner is 28 Th. 12 Sgr. 6 Penn. ?

28 Th. 12 Sj?r. 6 Penn. X 6 Ctr. 44 if

170 j> 15

{Ctr. 44u*.. .. 11 » 11

» —

181 26 » — »

Voorbeelden tot Oefening.

371. Hoeveel is 74 Ê 12 Sch. 7 D. St. X 8?

372. > • » 7 Berk. 8 pud 32 * X 12?

45

373. Hoeveel is 32 MBco. llf Sch. X 25?

374. » bedragen 3708 tó 5 ons, als 1 S kost

3 Gld 7 5 Cts. ?

375. Hoeveel bedragen 36| Ctr. k 123 MBco. 9 Sch.

11 Penn.?
376. Hoeveel bedragen 26 Schok 50 stück k 12 Fl.

32i Kr. het Schok?

377. Hoeveel bedragen 8 Pud 32 ffi è. 87 Roeb. 45

Kop. de Berk. ?

378. Hoeveel bedragen 40 Mud 16 kop aƒ201,75 het last ?

379. u 1 7 Melter 3 sester 74 Fl. 37 Kr.

de Zuber?
:i80. Hoeveel bedragen 18 Quint 2 arr. 18 lib. k8Duc.

12 Sd. 6 din. het Quint (Madrid) ?

.381. Hoeveel bedragen 24 Last 20 mud 3 schep, aƒ31 6,25

het Last?

382. Hoeveel bedragen 68 Rott. 10 unz. 45 dramm.

k 12 Piast. 36 Asp. de llott. ?

.383. Hoeveel bedragen 24 Quint 112 lib. k 20f Milreis

het Quint (Portugal)?

384. Hoeveel bedragen 68| ^ a 31 Th. ir Sgr. 2 Pf.

het Centr. ?

5, Deeling met benoemde getallen.

De deeler moet, even als de vermenigvuldiger, een

onbenoemd getal zijn, of als hij als benoemd gegeven

is , moet hij als onbenoemd worden beschouwd.

De deeling geschiedt door den deeler eerst in de

hoogste soort der opgegevene veelvouden of eenheden te

deelen , de rest der deeling met het herleidingsgetal der

naastvolgende soort te vermenigvuldigen , en bij dit pro-

dukt het aantal deelen , dat van die soort in het deeltal

voorkomt op te tellen ; deze som weder door den deeler

te deelen , en zoo er nog mindere deelen zijn , met de

daarbij komende rest wederom op gelijke wijze te han-

delen, totdat men eindelijk in de kleinste onderdeelen

gedeeld heeft ; blijft daarbij eene rest , dan voegt men

die breuk met den deeler als noemer bij het laatste quo-

tiënt. Is het getal der hoogste soort in het deeltal klei-

V
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ner dan de deeler, dan moet men die onmiddellijk tot

eene lagere soort herleiden.

Heeft de kleinste soort onderdeden eene breuk bij

zich, dan voegt men die bij de laatste rest, plaatst

daaronder den deeler als noemer , en herleidt vervolgens

deze zamengestelde breuk tot eene eenvoudige. B. v.

54 ê St. 12 Sh. 6 d. : 7 34 last 12 mud 2^ sch. : 3

7
/

3

7 . 10 . 4| d. 11 » 14 » I »

5 Th. 20 Sgr. 4 Pf. : 8 402 MBco. O Sch. 5| Pf. :
6

8 /
6

_ , 21 . 5 . 83 . 10 f 5H r.

48/7175 ê St. 17 Sh, 6 d. : 48

48
149 £ St. 9 Sh. 1| d.

237
192

455
432

21 X 20 =: 420 Sh.

17 .

437/
432

5 X 12 = 60 d.

6

66
48

1 8
Tï

S

Zijn de opgegevene soorten tiendeelig ingedeeld , dan

geschiedt de deeling als die der tiendeelige breuken.

B. V. ƒ 750,62' door 8

8
ƒ93,82'.

47

Is de deeler eene breuk , dan volgt men de regels bij

de deeling der breuken aangegeven. B. v.

72 MBco. 8 Sch. 4 D. : |
ƒ7

578 . 2.8»
5-
115 » 10 » 6| .

2 ctw. 74 «• 9 lood : 0,7 (è 112 fir)

-/lO
26 . 70 » 26 .

3 . 90 » 3| »

Heeft de deeler echter onderdeden bij zich , dan her-

leidt men die tot eene gewone, of de tiendeelige breuk der

eenheid of herleidt deeler en deeltal beiden tot dezelfde

soort van onderdeelen.

B. V. Wat kost 1 ctr. , wanneer 16 ctr. 34 'S kos-

ten 346 Fl. 44 Kr.? (1 ctr. a 110 «).

346 Fl. 44 Kr. : 16i| ctr.

lUi'& 5

21 . 13||f .

Hoevedmalen is 12 Sh. 6 d. St. in 20 £ St. 6 Sh.

8 d. begrepen?

20£st.6Sh.8d.:12Sh. 6d. 20iÊst. 6Sh.8d. : 12Sh.6d.

4061-
o
Sb. : 12i Sb.

406f
:12x:

2440— X
3

2

25

488 - 32^.

4880 : 150

. 15

Voorbeelden tot Oejening.

385. Hoeved is 84 £st. 12 Sh. 8 d. : 9?
386. » » 9 . 13 » 2 . : 32?
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387. Hoeveel is 52 Berk 12 pud 30 pond : 24 ?

388. • » 25 Last 9 mud 8 kop : 3?
389. AVat kost 1 mud, als 20 Last 12 mud 25 kop kos-

ten ƒ 5842,36 ?

390. Wat kost 1 ffi , als 16 Ctr. 56 ffi (a 110 ffi) kosten

273 Th. 14 Ngr.?
391. Wat kost 1 baal papier, als 8 balen 3 riem kosten

ƒ 144,625 ?

.^92. Hoe menigmaal zijn 16 Sgr. 8 Pf. in 414 Th. be-

grepen ?

393. Hoeveel Dukaten kan men koopen voor 608 Fl.

,

als 1 Dukaat kost 4 Fl. 34| Kr. ?

394. Op eene partij goederen van Ctw. 84 ffi" (a 112 ft')

bedragen de onkosten 35 £st. 10 Sh. 8 d. , hoe-

veel is dit voor 1 'S.

395. Hoeveel is 12 Berk. 12 pud 30 pond
396. • » 24 Ctw. (a 110 tg) 56 pond : 0,72?

397. Wat kost 1 Wisp., als 26 Wisp. 11 scheff. kosten

536 Th. 17 Ngr. 6 Pf. ?

398. Wat kost 1 pond , als 44 pond kosten 36 Fr. 9 Ct. ?

399. • » lCtw.,alsf Ctw.kosten3£st. 15Sh.6d.?
400. • • 1 lood , als 1 ffi 28 lood (1 pond = 32

lood) kosten 12i Th. ?

401. Hoeveel Louisd'or lieeft men voor 147 Th. 10 Ngr.,

als 1 Louisd'or kost 5 Th. 20 Ng. ?

Voorbeelden tot Oefening voor de vier Hoofdregelen met

onbenoemde Getallen.

402. Een koopman in Berlijn ontvangt 6 vaten rijst

wegende N^ 1, Bruto. '7 Ctr. 36 u?, tarra 54J ffi

N^ 2, Bto. 7 Ctr. 84| È, Ta. 62 « ; N^ 3, Bto

6 Ctr. 104 ffi, Ta. 48 ii; ; N^4, Bto. 7 Ctr. 12J- It,

Ta. 52| ffi; N^ 5, Bto. 6 Ctr. 94| ffi, Ta. 56J-ffi;

N^ 6 , Bto. 7 Ctr. 56 ilr , Ta. 64i %lè. De goede-

ren bedragen 364 Th. 18 Sgr. ; de onkosten zijn

:

Vracht 24 Th. 11 Sgr.; Inkomende Regten 76 Th.

8 Sgr. ; Kleine Onkosten 2 Th. 23 Sgr. ; op hoe-

veel komt hem dan 1 Ctr. te staan? (1 Ctr. ^r

110 e.)
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403. Een koopman te Amsterdam ontvangt uit Dantzig

achtereenvolgens 6 ladingen tarwe, en wel: de eer-

ste 34 Wisp. 16 scheflF. ; de tweede 28 Wisp. 12

scheff. ; de derde 42 Wisp. 20 scheff. ; de vierde

38 Wisp. 18 scheff. ; de vijfde 36 Wisp. 22 scheff.

en de zesde 54 Wisp. 8 scheff. Als nu 1 Scheff.

n 55 Ned. koppen gerekend wordt, hoeveel las-

ten , mudden , enz. , heeft hij dan ontvangen ?^

404. Als de inkoopsprijs van deze tarwe was 1 Wisp. &

64 Th. 24 Ngr. , hoeveel kosten hem dan deze par-

tijen , als hij nog aan verschillende Onkosten be-

taalt 504 Th. 18 Ngr. , en wat zullen hem deze gra-

nen in HoU. Cour. kosten, als 1 Th. =/l,725 is?

405. Van deze tarwe verkoopt hij aan A. 20 last

20| mud ; aan B. 16 last 15 mud ; aan C. 12 last

12 1 mud; aan D. 24 last 18 mud en aan E. 22 last

8|'mud, tegen den marktprijs van ƒ 424,75 Cts.

het last, en de resterende lasten en mudden later

a ƒ 15,75 het mud ; hoeveel heeft hij dan gewon-

nen , als hij nog ƒ 204,50 aan onkosten rekent ?

4C6. Een bankier ontvangt de volgende Wissels op Lon-

den: N°. 1 ,
groot 84 Ê St. 12 sh. 6 d. ; N\ 2,

groot 1082 £ St. 17 sh. ; N°. 3 , groot 93 £ St.

4 sh. 10 d. ; N^ 4, groot 165 £ St. 8 sh. 4 d.

en N°. 5 ,
groot 184 £ St. 5 sh. 6 d. ; hoeveel

bedraagt dit te zamen , en hoeveel Franks zal hij

daarvoor ontvangen , als 25 Franken = 1 ^' St. zijn?

407. Een koopman in Amsterdam ontvangt uit Rio-Ja-

neiro 6 vaten suiker, wegende: N"^. 1 ,Bto. 3 Quint.

84 libras, Tara 64 libras ; N^ 2, Bto. 4 Quint. 2

arrobes, Ta. 112 libras; N^ 3, Bto. 4 Quint. 40
lib., Ta. 104 libras; K^ 4, Bto. 5 Quint. 1 arrob

16 libras, Ta. 124 libras; N^ 5, Bto. 3 Quint.

2 arrob. 28 libras , Ta. 80 libras en N^ 6 , Bto.

4 Quint. 2| arrobas , Ta. 98 libras. Hoeveel Ned.
gewigt heelt hij dan ontvangen?

'i()8. Iemand ontvangt 5 Januarij , 16 Maart , 24 April

,

3 Junij , 20 Julij , 18 Augustus en 24 October on-

derscheidene aflossingen ; hoeveel dagen heelt hij

dan telkens van de eene betaling tot de andoic to

rekenen ?

tl
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409.

410.

4J1.

412.

414.

415.

41(3.

417.

418.

419.

420.

[Ti.

Iemand was den ISden Janiiarij 1853 eene zekere
som schuldig, die hij betaalt op 24 Mei 1855;
hoeveel dagen zal hij interest moeten betalen?
Hoeveel is 750 £ St. 12 Sh. 6 d. in Hollandsch
geld, als 1 £ St. = ƒ 11,82^ is?
Iemand ontvangt den 24sten Februarij 1855 eenen
Wissel, betaalbaar 3 maanden na dato; als de Wis-
sel nu gedateerd is 20 Februarij 1855 , en hij dien
den 16den Maart 1855 verkoopt, hoeveel da^^en
vóór den vervaltijd ontvangt hij dan zijn geld ?

°

Een koopman ontvangt eene partij Goederen uit
Londen

, wegende 10 Ctw. 2 quart. 20 ^ ; als hij
daarvan aan A. overdoet -i

, en A. wederom aan
B. van zijn gedeelte i-

, hoeveel heeft hij dan be-
houden

, en wat hebben A. en B. ontvangen?

?nn ^^,^P"^^^-'" *® Hamburg ontvangt uit Amsterdam
100 balen Java koffij , wegende te zamen 6150 Ned.
ponden

; hoeveel Ctr. Hamburger gewigt is dit ?
Als hij voor Vracht en verdere Onkosten betaald
heeft 205 MBco. 12 Sch. , hoeveel is dit dan per
Ctr. en hoeveel per Hamburger pond ?

Iemand is schuldig te betalen in Londen 185 £ St.
17 Sb. 8 d. , en betaalt daarop / 1470, 62 ^

; hoe-
veel £ St. bedraagt zijne schuld dan nocr', als
ƒ ll,8o = 1 £ St. is?
Hoeveel is 9i| maal 8 Ctr. 105 ffi ?
Als 7iA pond van zekere Waar kost ƒ 79,80 • wat
kost dan ^5_ pond?
Wat kosten 25 Eimer 48 kan, als 1 kan kost 15

a!s 72()5,25 Franks = ƒ 3480,56 , wat is dan de
waarde van 120 Franks?
Iemand koopt 38 L. d'or a ƒ9,40% 85 gouden Pen-
nmgen a ƒ 9,87^ , 64 nieuwe gerande Dukaten a
ƒ 5,7o, 48 gouden Rijders hf 14,22^ , 52 gouden
Napoleons h f 9,67^ en 71 Eng. Sovereign's a
ƒ 12,07^

; hoeveel heeft hij daarvoor moeten be-
talen ?

Een koopman maakt zijn Inventaris op, en bevindt
zijn Kapitaal te zijn ƒ 4685,20 ; bij ziin' Kassier
heeft hij ƒ 10705,08, aan EtFecten heeft hij 10 Cer-
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tificaten Ned. Werk. Schuld a ƒ 642f , en 10 Cer-

tificaten Rusland a ƒ 1047,25, aan Wissels heeft hij

op A. ƒ 645,— , op B. f 215,20, op C. f 845,30*

en op D. ƒ 423,50 ; aan Goederen bezit hij 40 ba-

len rijst, wegende netto 2165 Ned. ponden aƒ0,095

het -t Ned. pond ; aan koffij 280 balen , wegende

netto" 16254 Ned. ponden a ƒ 0,29 het i Ned. pond

en 27/4 kisten thee, wegende netto 1187,5 Ned.

ponden a 83^ Cts. het i Ned. pond. Hoeveel be-

draagt alsdan zijne actieve bezitting?

422. Als hij daarentegen schuldig is te betalen: aan E.

te Londen 64 £ St. 15 sh. , aan F. te Parijs

Fr. 3152,50 , aan G. te Hamburg 1072 MBco. 12

Sch. , aan H. te Amsterdam f 805,30 , en 1 £ St.

=r ƒ 11,80, 120 Francs = ƒ 56f| en 40 MBco. =
ƒ35,95 is, hoeveel is dan zijne passieve bezitting?

423. En hoo groot is alsdan zijne werkelijke bezitting?

424- Iemand ontvangt uit Baltimore 30 vaten Tabak,

wegende N°. 1—5, ieder netto 2 Ctw, 3 quart,

25 ^ ; N^ 6—12 , ieder netto 3 Ctjv. O quart.

24 fö ; N°. 13—20 , ieder netto 3 Ctw. 1 quart.

18 « ; N°. 21—30 , ieder netto 4 Ctw. 2 quart.

12 ft ; hoeveel is dan het gemiddeld gev;igt van

een vat in Ned. ponden?

425. Als hij daarvan 1 ft gekocht heeft voor 22^ Cents

(Amerik.) en 5 Doll. = ƒ11,90 zijn, wat kost

hem dan ^ Ned. pond van dezen tabak?

426. Iemand maakt de volgende driemaandelijksche

Proefbalans op:

o*
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1

4
5
6
y

8
9
10
11

12

13

14
15
16
17

18

19

20
21

23
24
25
26
27
28
20
;^>o

31

33
34
35
36
37
3S
39
40
41

42

Kapitaal • • •

Kassa
Vaste Goederen
Scheepsparten . ••••.••
Goederen- rekening
Diverse. Crediteuren••••••
Diverse Debiteuren
Onkosten-rekening
J Brown te Londen, Z/R. . . •

Provisie-rekening

Het schip Johanna
Reederijrekening van het schip Johanna
Kargazoen naar Cadix
Goederen in Commissie
Ph. Werner te Hamburg, Z/R. . •

H. Köger te Frankfort
Traite-rekening

Remise- rekening
Salpeter in Londen •

J, Brown te Londen, M/R. . • .

Interest-rekening

Effecten-rekening
Bodemerij -rekening
Ph. Boyneau te Parijs, Z/R. . • .

Assurantie- rekening

Goederen onder J. Wesley te Londen
Koffij in è onder J. Brown te Londen
J. Wesley te Londen, M/R. . . .

Goederen onder J, Brown te Londen
Wissel- rekening
Disconto-rekening • . • •

J. Wesley te Londen, Z,'R. .

Goederen naar de West-Indiün
Katoen van Londen \ rek. J. Wesley |»

Goederen in ^ rekening met A.
Tabak voor \ rek. met G.Vos enA
A. Ziram te Weenen, M/R.
A. Zimm te Weenen, Z/R.

jG. Vos te Antwerpen, Z/R.

Goederen in Compagnie .

|Beleentng-rekening . . .

jHuishouding-rekening . .

>'ieuwe Goederenrekening
I» Onkostenrekening

enB.i»
Zimm'»

»

»

»

})

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Debet .

zurr
98098
9197
16255
24650
14151

55
15

60
16

79
6385386
4493
4818

25000
6894
11322
9257
1290
61

38181
1200
3422
13542

12156
2500
7556

3586 10

557 18

4240 50
2946 05

21

99

00
00
00
30
63

13143
18

00
00
20

75
00
28

8021
1591

72
35

»

»

»

»

»

1412 50

1551 85
745 25
624 80

11889,25
11889,25
1 1889 25

11889125
46043;05

10000 00
875:65

1689 75

127 40

Credit.

Met welke sommen zal hij sluiten ?

85000
63352

650
12500
24871
29421
60059
4430
4261
1151

9257
1200
6113

41989
1200
3489
12654

28
6107

7556
46

4240
675

4985
3190
4225
1600
2247

834
759

13043
11889
13043
13043
46043
10083

277

00
76
00
00
06
86
29
40
82
65

30
00
43
40
00
75
30
10

50

28
85
50
95
75
00
00
00
05

55
90
81
25
81
81

05
35

70

(éi

il

4

f

EYENRËDIGHËDËIV

Het getal, dat aanduidt hoeveelmaal een getal m
<?cn ander begrepen is , wordt de betreJcking of reden ge-

noemd, welke reden wordt voorgesteld door de getallen

naast elkander te schrijven met het deelteeken tusseheu

beiden ; b. v. 3 : 12.
j , .

Ook tusschen grootheden kan zoodanige reden bestaan,

doch alleen tusschen gelijkslachtige grootheden; b. v,

6 Ï6 : 18 ® , en hierbij moeten de getallen steeds aU

onbenoemd beschouwd worden. vm i

Als twee redens gelijk zijn, en door het gelijkteeken

aan elkander verbonden worden, verkrijgt men eene even-

redigheid.

In elke evenredigheid komen dus vier termen voor

,

waarvan de 1 en 2 termen van de eerste reden,

3
1

2
1

2

De
ï>en,

4 » » » tweede

3 voorgaande termen ,

4 volgende »

4 uiterste »

^ . 3 middelste • genoemd worden,

evenredigheden hebben verschillende eigenschap-

waarvan de voornaamste zijn:

Het produkt der uiterste termen is gelijk aan dat

der middelste.

Elke evenredigheid kan op acht verschillende wij-

zen geschreven worden.

Als, men de termen van dezelfde reden , of de

beide voorgaande , of de beide volgende met een

zelfde getal vermenigvuldigt , of door een zelfde

deelt, zullen de komende produkten of quotiënten

met de overblijvende termen eene nieuwe evenre-

redigheid uitmaken*
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Uit de eerste eigenschap , en uit de gegevene bepa-

ling der evenredigheid volgen de volgende regels, om
tot drie getallen een vierde evenredige te vinden (*).

1°. Deel het produkt der beide middelste termen door
den eersten term.

2°é Vermenigvuldig den derden term met het quotiënt

der beide eerste termen.
3**. Vermenigvuldig den tweeden term met het quo-

tiënt van den derden en eersten term.

De tweede en derde wijze worden alleen dan gebruikt,

als de daarbij opgegeven deelingen zonder resten kunnen
plaats hebben.
De derde der genoemde eigenschappen is van toepas-

sing : eerstens , als een of meerdere termen breuken of

gemengde getallen zijn ; is de eerste of tweede term al-

leen een gebroken getal, dan vermenigvuldigt men beide

termen met den noemer dezer breuk ; zijn beide termen

gebrokene getallen , dan vermenigvuldigt men beide met
het kleinste gemeene veelvoud der beide noemers e^ in

beide gevallen zullen de komende produkten geheele ge-

tallen zijn, die met de overige termen eene nieuwe even-

redigheid uitmaken. Is de derde term alleen een gebro-

ken getal, dan vermenigvuldigt men den eersten en der-

den term met den noemer der breuk ; zijn de eerste en
derde termen gebrokene getallen , dan vermenigvuldigt

men beiden met het kleinste gemeene veelvoud der noe-

mers , en zijn de tweede en derde term gebrokene ge-

tallen, dan verraenifjjvuldigt men den eersten term met
het produkt der beide noemers, en den tweeden en der-

den term ieder afzonderlijk met zijn eigen noemer ; zijn

eindelijk de eerste , tweede en derde termen gebrokene

getallen, dan vermenigvuldigt men lederen term met zijn

eigen noemer, en den eersten met het aantal malen, dat

de noemer des eersten terras en het produkt der beide

andere , of den tweeden term met het aantal malen , dat

dit produkt in den noemer des eersten terras begrepen is.

Bij tiendeelige breuken handelt men , alsof zij geheele

getallen waren, en plaatst na vermenigvuldiging en dee-

() De vierde evenredige wordt gewoonlijk als onbekende voor-

gesteld door de lettei- x.
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ling het decimaalpunt , zoo als bij de bewerkingen der

tiendeelige breuken geleerd is.

Bij gewone breuken laat men ook dikwijls bovenge-

noemde herleidingen achterwege, en omdat het quotiënt

van twee breuken gelijk is aan het produkt van het

deeltal met den omgekeerden deeler vindt men gemakke-

lijk de vierde evenredige door het gedurig produkt te

vinden van den tweeden , den derden en den omgekeer-

den eersten term , daarbij al die verkortingen aanwen-

dende, die wij vroeger hebben doen kennen.

B. V. de vierde evenredige te zoeken tot lOf , 8| en

De vierde evenredige = 8|^ X f X —
19

lOf

19
. ;?$ 4 i— X — X — =—

3 . $ 7 p.^2. 42

Ten tweede dient de derde eigenschap , om de getal-

len , waaruit eene evenredigheid bestaat, bijaldien zij

gemeene deelers hebben, tot kleinere te herleiden, waarbij

men echter in het oog moet houden , dat de eerste term

altijd door een even groot getal moet gedeeld worden

,

als de tweede en derde term te zamen ; de tweede en

derde term mogen nooit tegen elkander verkleind worden.

Nog merken wij op, dat, als in eene zelfde evenre-

dighefd gewone en tiendeelige breuken voorkomen , men

meestal het voorzigtigst zal handelen de tiendeelige breu-

ken door herleiding tot geheele getallen te maken.

Voorheelden tot Oefening.

427. 5

428. 21

429. 13

430. I
431. 5

432. 6

433. 2|
434. 7
435. 8
436. 7i

20 =
7 =:
24 =
6 —

15- —
9 =

5-1 =
4i =
z —
8

6 =

8 : X,

30 : X.

10 • X»

10 : X.

è

H-
3?4

X.

Sü •

X.

X.

X.

X.

437. 16| : 7| =
438. 4f : 2^ =
439. 3,2 : 1,05 =
440. 0,3 : 5 =
441. I : n =
442. 3,3 : 18,6 =
443. 12 : 3,6 =
444. 15 : k^zz
445. 6,25 : 4| =
446. 3| : 0,18 =

./*.

5/7 •• X.

8 : X,

4,8: X.

9 *
Jf.

7,05 : X.

7| : r.

7,05 : X.

10| : X.

4ï : a*.
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1. REGEL VAN DRIEËN.

Eene grootheid wordt gezegd evenredig van eene an-
dere af te hangen , als uit eene verandering van de
eerste tevens eene verandering van de laatste voortvloeit.

Deze reden van afhankelijkheid kan tweederlei zijn,

namelijk 1°. zoodanig, dat als de eerste eenige malen
grooter of kleiner wordt, de tweede ook evenveelmalen
grooter of kleiner zal worden , en 2°. zoodanig , dat als

de eerste eenige malen grooter of kleiner wordt , de
tweede evenveelmalen kleiner of grooter worden zal.

B. V. Als men de hoeveelheid van eenige koopwaren
eenige malen vermeerdert , zal de prys evenveelmalen
grooter worden , en als men het aantal werklieden ver-
meerdert , zal de tijd , tot den arbeid benoodigd , even-
veelmalen verminderen.
De eerste reden van afhankelijkheid wordt gewoonlijk

eene regte reden , de tweede daarentegen eene omge^
keerde reden genoemd.
Wanneer nu van eene der twee grootheden , die op

zulk eene evenredige wijze van elkander afhangen, twee
onderscheidene waarden gegeven zijn , en van de andere
grootheid ook eene getallenwaarde bekend is , dto kan
men de andere overeenkomstige getallenwaarde dezer
tweede grootheid vinden door het zoeken van eene vierde

evenredige tot de drie gegevene. Zijn de grootheden
in eene regte reden , dan noemt men deze bewerking de
regte legel van drieën , of gewoonlijk alleen maar regel

van drieën ; zijn zij in eene omgekeerde reden , dan
noemt men die de omgekeerde regel van drieën.

o. Gewone of regte Regel van Drieën.

Het doel, dat men zich bij de opgave van eenen re-

gel van drieën voorstelt , is te berekenen , hoeveel van
eene zaak gegeven of genomen moet worden , als van
eene andere gelijksoortige zaak eene bekende hoeveelheid

gegeven wordt, of naar de bekende waarde, den prijs

of het bedrag van eene andere gelijksoortige hoeveel*

heid te berekenen»

I
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Elke regel van drieën bestaat dus uit twee redens

,

eene die geheel bekend is , en eene andere , waarvan al-

ken de eerste term bekend is , terwijl de tweede term

daarvan gevonden moet worden ; welke onbekende dus

altijd gelijk zal zijn aan het produkt van den tweeden

en derden term, gedeeld door den eersten; is de eerste

term de eenheid , dan is de onbekende term gelijk aan

het produkt van den tweeden en derden term.

Om eenen regel van drieën behoorlijk op te schrij-

ven , heeft men in het oog te houden , dat , als de hoe-

veelheden in zamengestelde getallen opgegeven zijn, men

die eerst tot eenheden of onderdeden van dezelfde soort

herleidt, namelijk die, welke de eerste reden moeten

uitmaken , tot eene soort , en de bekende van de tweede

reden tot dezelfde soort van eenheden of onderdeden

,

welke gevraagd is ; vervolgens plaatst men van die groot-

heden , waarvan twee hoeveelheden gegeven zijn , de be-

kende op de eerste plaats , en die , waarvan de waarde

of prijs gevraagd wordt , op de tweede , waarna men de

waarde van den eersten term op de derde^ plaats stelt

,

en de onbekende waarde van den tweeden term ,
door

de letter cc aangeduidt, op de vierde plaats. B. v. Wat

kosten 64 pond , als 1 pond ƒ 1,20 kost?

^
X1 : 64 = ƒ 1,20

of: Wat kosten 2 last 18 mud 25 kop , als 1 last kost

ƒ 254,80 ?

2 Last 18 mud 25 kop zz 78,25 mud.

Mud
30 : 78,25 — f 254,80 : x

In de praktijk wordt deze opzetting dikwijls verkort

;

men plaatst namelijk , zoo als hierboven gezegd is , den

eersten term; daarnevens, met eene streep daarvan

gescheiden , de gegevene waarde van den eersten term

,

en in de derde plaats de hoeveelheid waarvan de waarde

gevraagd wordt ; b. v. bovenstaande opgaven aldus

:

1 — ƒ 1,20 — 64

Mud
30 _ ƒ 254;80 — 78,25
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Bij de aanwijzing der termen van eenen regel van
drieën door getallen , zullen wij de eerst opgegevene
schrijfwijze in het oog houden , en merken dan op , dat

,

als de eerste of de tweede term de eenheid is, de bewer-
king van den regel van drieën niets is dan eene verme-
nigvuldiging of eene deeling van benoemde getallen , en in

de praktijk dus ook op geene andere wijze wordt uitge-

voerd , zoodat het opzetten van den regel van drieën

daarbij gewoonlijk zelfs wordt weggelaten.

13. V. Wat kosten 406,5 pond k 62 Cts. het pond?

406,5 pond a 62 Cts.

813
2439

ƒ 252,03

Wat kosten 38 last 12 mud 3 schep (^ mud) aƒ387,74 ?

38 last 12 mud 3 schep / 387,75

/38
310200

116325

10 mud =r l lasta

ƒ 14734,50
129,25

2^ p zn I van 10 mud
1 schep = -j-'y. van 2^ öI

32,31

f 14899,29

Wat kost 1 kop, als 25 last 18 mud 50 kop kosten

ƒ11250,— ?

25 last 18 mud 50 kop == 76850 kop.

7G850 / 11250,00 / O, 14« rr 14' Cts.

76850

356500
307400

Wat kosten 25 Pud 26 ffi 69 sol. a 36 Roeb. 35 Kop.

het Pud ?

25 Pud 26 ü? 69 sol. a 36,35 Eoeb.
/ 25

25 Pud .... Roeb. 908,75

20 ffi = i Pud .... 18,75'

5 » = i van 20 ffi . . 4,54

1 » = I » 5 » . . 0,91

48sol.= i ffi 0,45»

20 » = Jt van 5 S? . . 0,19

» 20 » . . 0,01

2 4

1 » = iV

Roeb. 933,03

De indeelingen in liet laatste voorbeeld aangewezen,

isijn echter dikwijls zeer omslagtig , en dan heeft de

gewone bewerking van den regel van drieën ongetwij-

feld de voorkeur.

B. V. Wat kost in Bremen 8 Ctr. 49 « (1 Ctr. =:

116 ffi) a 24 Th. 60 Pf. het Ctr. 8 Ctr. 49 ffi = 977 ö? ?

ffi Th.
116 — 24* — 977

(25 = (24a _,_ .)

af

24425
. 162f
Éiiiar t n ^—^—i—

—

242624-

116
209 Th. 11 Pf.

Van vele koopwaren wordt de prijs bepaald bij hef

l Ned. fö of liet | Kilo , terwijl het gewigt bij Ned. ^^

is aangegeven. Door den regel van drieën werkende •

heeft men dus: b. v. Wat kosten 465 Kilog. Java

koffij , als dof prijs is 32 Cts.

48100



•Tr

Il ' I

'i

II

tit

I!

t t.

Kilog.
I

1

Cts,

32

60

465

930
1395

|32

ƒ 148,80 gedeeld door \

f 297,60

Doch in plaats van den regel van drieën te gebrui-

ken , vermenigvuldigt men_ gewoonlijk het getal ponden

met het dubbel van den prijs ; b. v.

465 Kilogr. Java koffij a 32 Cts. = 465

1860
2790

ƒ 297,60

Wordt de prijs bepaald bij 50 Kilogrammes , dan ver-

menigvuldigt men het getal der ponden met het dubbel

van den prijs , en deelt het produkt door 100 , door het

decimaalpunt twee plaatsen naar de linkerhand te bren-

Wat kosten 825 Ned. ponden h f 24f de 50 Kilo ?

de dubbele prijs is f 49| , derhalve 825 X 49| , of

daar 49| = 50 — ^ is , hebben wij

825 X 50 z=z 41250

af i = 206

ƒ 410,44

In het dagelijksche leven komt het echter dikwijls

voor , als de prijs der eenheid bekend is , de prijs van

een onderdeel vlug uit het hoofd te kunnen bepalen. In

ons land, waar het metrieke stelsel van maten en ge-

wigten is ingevoerd , kan dit bijna geene moeijelijkheid

opleveren ; doch in andere landen , van waar dikwijls

goederen herwaarts gezonden worden , vereischen derge-

'<
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lijke berekeningen bekendheid met eenige bekortingen

,

waarvan wij hier ook enkelen zullen opgeven.

Als de prijs bij 100 Kilo's bepaald is, kost i Kilo

of het pond, zoo als het in het dagelijksch leven ge-

bruikt wordt
, ^lö- ^^®1 ^^^ ^^®^ P^ys ; men heeft dus

alleen het gegeven getal Guldens als Centen te beschou-

wen , en daarvan de helft te nemen ; b. v. 100 Kilo

suiker kosten ƒ 29,— , dan kost 1 pond 14^ Cts.

Is de prijs bepaald bij 50 Kilo's , dan kost i Kilo of

het pond evenveel Centen als er Guldens gegeven zijn.

Als de prijs bepaald is bij de Ned. el , wordt de prijs

van de gewone of oude el gevonden, door y^* ^^° ^^^
gegeven prijs zevenmaal te nemen. B. v, de Ned. el

zijde kost ƒ 2| , dan kost de gewone el 7 X 23| Cts.

= ƒ 1,661.

Is de prijs bepaald bij de Engelsche el of Yard , dan
kan men , omdat 3 Yards = 4 oude of gewone ellen

zijn , den prijs dezer el in Engelsch geld bepalen , door

I van den prijs af te trekken; b. v, de Yard katoen

kost 10 Pence's St. , dan kost 1 gewone-el 7i Pence,
of 1 Pence = 1 Stuiver rekende, 7i St. of 37 ^ Cts.

Is de prijs bepaald bij de Leipziger el , dan kan men

,

daar 6 el te Leipzig zr 5 el te Amsterdam zijn, bij den
cegeven prijs | optellen ; b. v. 1 el te Leipzig kost

§0 Cts. , dan kost 1 el te Amsterdam 30 -f- 6 =z 36 Cts-

Is de prijs bepaald bij de Frankforter el, dan kan
men , daar 5 el te Frankfort zz 4 el te Amsterdam zijn,

bij den gegeven prijs i optellen; b. v. 1 el te Frank-
fort kost 20 Cts. V dan kost 1 el te Amsterdam 20 4- 5
= 25 Cts.

Is de prijs bepaald bij 1 Tschetwert of Last te Eiga ^

dan kan men , daar 100 Tschetw. r= 56 last is , het

aantal Koebels met 100 vermenigvuldigen en door 56
deelen , om den prijs van 1 Ned. last te vinden , of,

daar 1 ZRoeb. nagenoeg zz: f 2 is, door 28, om dien
prijs in N(^d. Cour. te bepalen ; b. v. I Tschetwert kost
133 ZRoeb. , dan kost 1 Ned. last ongeveer illi± m
ƒ437,50.

Is de prijs bepaald bij Barriques of okshoofden te Bor-
deaux, dan kan men, om den prijs bij het Ned. vat te

berekenen , in aanmerking nemende , dat 25 Barr. rz

h f

il !
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57 Ned. vat en 120 Franks ongeveer =: ƒ 57 is , den

gegeven prijs in Franks met 5 vermenigvuldigen en dit

produkt door 24 deelen ; b. v. een okshoofd wijn te Bor-

deaux kost 240 Franks, dan kost 1 vat of 100 kan ƒ50.

Is de prijs bepaald bij 1 Ctr. in MBco. , dan deelt

men het aantal Marken van den Centnersprijs door 7,

en het quotiënt geeft den prijs te kennen in Schellingen

;

b. V. het Ctr. 45 MBco. , dus 1 ® Hamburg = 6| Sch. Beo.

Is de prijs bepaald bij het gros, dan kost het stuk

1^ maal zooveel Penningen als het gros MBco. kost, of

-j-»^ maal zooveel Penningen als het gros Schellingen kost.
*

Is de prijs bepaald bij het dozijn , dan kost het stuk

1^ maal zooveel Schellingen als het dozijn Marken kost,

of evenveel Penningen als het dozijn Schellingen kost.

Is de prijs bepaald bij het Ctr. van 110 « in Thalers

van 30 Sgr. a 12 Pf. , dan neemt men \ maal zooveel

Sgr. als het Ctr. Thaler kost, en telt daar l-^V maal

eooveel Penningen bij als er Sgr. zijn ; b. v. Als 1 Ctr.

kost 28 Th. , dan kost 1 ö? , 7 Sgr. 7-pV Pf.

Is de prijs bepaald bij het dozijn m Th. k 30 Sgr. a

12 Pf. , dan kost het stuk 2^ maal zooveel Sgr. als het

dozijn Thalers kost , en evenveel Penningen als het do-

zijn Sgr. kost.
. rT.1 ^ or. Cl

Is de prijs bepaald bij het gros in Th. a 30 Sgr. a

12 Pf. , dan vindt men den prijs van het stuk in Sgr.

door den prijs in Thalers van het gros met 5 te verme-

nigvuldigen en door 24 te deelen.

Voorheelden tot Oefening.

447 Wat kosten 24 last 15 mud 3 schep. (^ mud) als
'

1 last kost 154 Th. 24 Ngr.?

448. Wat kosten 604| ^ , als 25 ^ kosten ƒ 4,8o ^

449. Wat kost 1 © , als 485i ^ kost ƒ 724,05 f

450 Wat kosten in Lubeck 6 Sch.q^ 17 Lijsll?. 7 fir, ais
'

het Sch.® kost 58 MBco. 12 Sch. ?

451. Wat kosten 5 Berk 8 Pud 12 ® 30 sol. , als het

Pud kost 18 Roeb. 6 Kopecken?

452. Wat kosten 24 Ctr. 67 ti? (a 112 ^ per Ctr.) als

1 Ctr. kost 44 MBco. 12 Sch. ?

453. Wat kosten 4675 s^, het i ® a 3P Cts.?

63

454. Hoeveel bedragen 65 Catt. 36 Rott. , k 58,50 Lire

het Catt. ?

455. Hoeveel Gulden zijn 468 Fr. 8 Cts. , a ƒ 56f de
120 Fr. ?

456. Hoeveel Gulden zijn 2604 Fl. 45 Kr., a ƒ 24-^4 de
20 Fl.?

457. Wat kosten 8 Wsp. 15 Schfl. 6 Mltz. , als 1 Wsp.
kost 46 Th. 10 Sgr. ?

458. Hoeveel Gulden bedraagt dit, als 20 Th. gelijk

zijn aan ƒ 35^5- ?

459. Hoeveel kost 1 Amst. el , als 427| Frankf. el kos-
ten ƒ 104,25 ?

460. Wat kost 1 Ctr. , als 24 Ctr. 33| © (1 Ctr. =
110 ®) kost 266 Th. 18 Sgr.?

461. Wat kosten 50 Kilogr. , als 337| Kilogrammen
ƒ207,54 Cts. kosten?

462. Wat kost 1 el te Amsterdam, als 405 Yards kos-
ten 20 M St. 15 Sh. 8 d. ?

463. Wat kost 1 last te Amsterdam, als 25 Tschetwert
4033 ZRoeb. 24 Kop. kost ?

464. Wat kost 1 dozijn, als het gros 20 MBco. kost?
465. Wat kost het stuk , als het gros kost 24 Th. 18 Ngr. ?

466. Wat kost 1 kan, als 5 okshoofden te Bordeaux
kosten 1312 Fr. 40 Cts. en 120 Fr. = ƒ 57 is?

467. Wat kost 1 stuk , als het Schok kost 42 Th. 24 Ngr. ?

468. Wat kost 1 ® te Petersburg, als 1 Pud kost
18 Roeb. 24 Kop. ?

469. Hoeveel bedragen 5^ Ctr. (a 112 pond) , als 8i Ctr.

47i ffi kosten 245 ^ St. 12 Sh. 6 Pee. ?

470. Wat kosten in Berlijn 54 Eim 40 quart. (1 Eira
r= 60 Quart.) , als 6 Eim 35 quart. kost 39 Th.
12 Sgr. ?

471. Hoeveel Franks zijn 6048 MBco. 12 Sh. , als

100 MBco. = 187§ Franks zijn ?

472. Wat kosten 682 iï^, als 1 Centr. a 110 ö? kost 37| Th. ?

473. Hoeveel bedragen de onkosten op 1 *u^ , als die op

487i ^ bedragen ƒ 37,05 ?

474. Hoeveel bedragen de onkosten op 6 Ctr. 35 ^
(1 Ctr. a 110 ^), als zij voor 1 Ctr. bedragen/ 12,07 ^ ?

475. Hoeveel is de waarde van 64i Louis d'Or, als

20 Louis d'Or gelijk zijn aan 112 Th. 18 Ngr.?
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i7A TToAveel bedraden 7 halve pypen Genuesche oUe

,

*'®-
Shoudende S74 Ned. kannen , als de 100 kannen

477 Kef Jtlragen 145i Ned. ponden O. I. zijde

,

478 H^eleK^ten {u2*kilog. Java koffij k 34| Ct.

479 ètleefbfS::'738 Kilo honig .ƒ 18| de 50

480. SeTbTdragen 84 Pud 25 pond Potasch ^ 8 Eoe-

481. ^tvt^lSa^lil-Ned
pond 25 lood Kwik.U

483 SeerkoVen'l(i84 Russische Sparren a / 118|

484. Hoevtftsten 10 last 7 ton Teer k ƒ 132if het

485. HoeVeel bedragen 12 last 5 ton 3 kinnetjes Haring

486 nieveel^ koltif1375 Ned. ponden Kaas./21|

de 50 Ned. ponden? ^^^^
487. Hooveel bedragen 28 last 1* mua o oy, i,

'

h f 487i het last? _ ^ g^Q ^^_
488. Hoeveel kosten 4825 kannen nyn^-i
"^

nen kosten 48 fi J vl. Ml
^^q •^-i/,e7;erk, als

489. Hoeveel kosten 28 Ctw. 7U ft.^ w
j^

1 Ctw. kost 3 ^,«yO gh. 6 d^i ~ /^3^2

*^-
g^ri2 13? de^^'kln?' (ÏOO Ducado ==^240)^

Z^ 1 ^L^Lrrpn 44 kisteii Havaiinah Suiker, elk

»• ?rS5'£' po*d* nrtsH Sh.,.. de 100 Ned.

^ Ë'SteJ Ut ^^bilèfW, elk «o . C...

(1 £st. = ƒ 11,55)-
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495. Hoeveel bedragen 824 Piecols CassieLigneaa 19,7(1

Dollars de Piecol ? (1 Doll. = 5 Sh. 2 Pence).
496. Hoeveel bedragen 14 stukken Voorloop , ieder van

562 kan a 42|| ^ St. de 225 kannen?
497. Hoeveel kosten 4075 Ned. kann. Berg levertraan

a ƒ 42,87 5 de 100 kannen?
498. Hoeveel bedragen 464 Hctoliters 8 deeal 7 liters 5

deciliters Amerik. tarwj a ƒ 19| de hectoliter?

499. Hoeveel bedragen 534 Gallons 3 Quart Jamaica
rum è ^ 5 St. 10| Sh. de Punchion of 90 Gallons?

500. Hoeveel kosten 56 Ctr. (a 112 ft') 40 (?, als 3
Ctr. 9 ® kosten 74 MBco. 10^ Sch. ? (40 MBco.
= f 35|.)

h. Omgekeerde Eegel van Drieën.

Eene omgekeerde regel van drieën heeft plaats , wan-
neer een uitwerksel door twee oorzaken bestaat, zooda-

danig , dat Tioe meer eene dezer oorzaken werkzaam is

,

hoe minder de andere dit is, of hoe grooter de eene , hoe
kleiner de andere is. Zoodanige oorzaken zijn arbeiders

en tijd , om een werk tot stand te brengen ; kapitaal en
tijd , om interest te geven ; soort en hoeveelheid , om
eene waarde voor te stellen ; verterende personen en
tijd , om ecnen voorraad van levensmiddelen te gebrui-

ken, enz.

Hoofdzakelijk komt de omgekeerde regel van drieën

in de koopmansrekeningen voor, bij de Interestrekenin^

en bij de Goud- en Zilverrekening, en daarom geven wij

hier maar eenige weinige voorbeelden , om de wijze van
bewerking te doen kennen of te herinneren.

Na den regel van drieën opgezet te hebben , keeri
men de eerste reden om , en heeft dan de bewerking
van den gewonen regel van drieën alleen te verrigten.

B. v. als 12 arbeiders een werk van 8 dagen kun-
nen voltooijen , in hoeveel dagen kunnen 16 man dit

werk verrigten?

Man
12 ;

16 ;

dus

16 omgek, nr 8 : a
12 = 8 : a;

a? "zr 8 dagen.
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Voorbeelden tot Oefening.

501. Eene partij koffij vult 15 balen, ieder van 62
^ Ki-

logr. , hoeveel Ned. pond moet elke baal wegen

,

om daarvan maar 12 balen te vullen?

502. Als 36 arbeiders e«^u werk in 22 dagen kunnen

doen, in hoeveel dag^^n kunnen het dan 28 man?
503. Als een werk door 30 man in 64 dagen kan vol-

tooid worden , hoeveel man heeft men dan noodig ,

om het in 36 dagen voltooid te hebben?

504. Iemand heeft noodig 26 el laken breed f el, hoe-

veel el van f el breedte moet hij dan koopen ?

505. Iemand heeft 84 ® gekocht van ƒ 2i ; hoeveel © van

dezelfde waar van ƒ 1| kan hij hiervoor ruilen?

506. Een schip heeft voor 32 man proviand voor 120

dagen , voor hoeveel dagen heeft het als de beman-

ning 42 man sterk is? •

507. Iemand 10 uren per dag werkende , kan een werk

in 36 dagen voltooijen , hoeveel dagen heeft hij

noodig als hij 8 uren per dag werkt?

508. Iemand vervoert 465 ponden voor zekere som 84

mijlen , hoeveel ponden zal hij ' voor dezelfde som

144 mijlen moeten brengen?

.Ï09. Als uit eene hoeveelheid vlas een stuk linnen van

46 el lang en f breed geweven wordt , hoe lang

zal dan een stuk zijn als het linnen -| el breed is ?

510. Als ƒ 450 in 8 maanden eene zekere winst opleve-

ren , van welk kapitaal zal men dezelfde winst ge-

nieten in 3| maand?
511. Iemand 5f mijlen per uur reizende, legt een weg

af in 64 dagen , in hoeveel dagen heeft hij dit ge-

daan , als hij per uur 16| mijlen aflegt?

2. ZAMEIsGESTELDE EEGEL VAN DRIEËN.

Bij den gewonen of eenvoudigen regel van drieën bestaat

elke term , zoo als wij gezien hebben uit niet meer dan

eene grootheid , doch het komt dikwijls voor , dat eene
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grootheid afhankelijk is van twee , drie of meerdere
grootheden , dat is : dat eene grootheid zoodanig van
twee andere afhangt, dat als de eerste dezer laatste

grootheden onveranderd blijft en de tweede tweemaal

,

driemaal, enz. grooter of kleiner wordt , de eerste groot-
heid ook tweemaal , driemaal , enz. grooter of kleiner
zal worden , en blijft de tweede dier grootheden onver-
anderd , terwijl de eerste tweemaal , driemaal , enz. groo-
ter of kleiner wordt, de eerste grootheid ook tweemaal,
driemaal , enz. grooter of kleiner zal worden. B. v.

het werk , dat verrigt kan worden door eenige arbeiders
in zekeren tijd ; blijft het getal werklieden onveranderd
en verdubbelt den tijd , dan verdubbelt ook het werk

,

maar blijft de tijd onveranderd en verdubbelt het aantal
der werklieden, dan zal evenzeer het werk verdubbelen.
Hangt eene grootheid alzoo van twee andere af, dan heeft
er eene zamengestelde reden plaats , en eene evenredig-
heid , waarin zoodanige zamengestelde redens voorkomen,
noemt men regel van vijven, van zevenen, van negenen,
enz. , in het algemeen zamengestelde regel van drieën.

In eiken regel van vijven, als in een regel Van drieën
komt eene geheel bekende reden voor , en eene , waar-
naar gevraagd wordt; de bekende term van de gevraagde
reden bestaat dan uit twee grootheden, die te zamen
werken , om den onbekenden term te doen ontstaan , en
even zoo zijn er in de bekende reden twee grootheden
gelijknamig aan die in de gevraagde reden , welke te

zamen als oorzaken van den tweeden term daarvan kun-
nen beschouwd worden. Hieruit volgt dezen regel voor
de bewerking van den regel van vijven:

Men schrijft dat getal van de bekende reden , hetwelk
met dat , waarnaar gevraagd wordt

,
gelijknamig is , als

den tweeden term der evenredigheid op ; de beide za-
menwerkende getallen van de bekende reden als den
eersten term ; de beide daarmede gelijknamige groot-
heden als den, derden term , en eindelijk het onbekende
getal als den vierden term der evenredigheid.
B. V. Als 12 werklieden in 6 dagen verdienen ƒ 80

,

wat verdienen dan 54 werklieden in 20 dagen?
Hier wordt gevraagd naar de verdienste , en derhalve

is ƒ 20 de tweede term der evenredigheid ; 12 werklie-
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den en 6 dagen , die de genoemde som verdienen , vor-

men den eersten , en 54 werklieden en 20 dagen den

derden term, aldus:

12 werkl.] (54 werkl.

[ : ƒ 80 =
j

IX.
6 dagen J l 20 dagen

Om deze evenredigheid te bewerken, kan men die

tot eene eenvoudige herleiden, door de vermenigvuldi-

ging van de beide leden der zamengestelde termen, doch

het is met het oog op de vroeger behandelde eigenschap-

pen der evenredigheden gemakkelijk in te zien , dat men

alvorens de getallen, die den eersten term uitmaken te-

gen de beide andere vormen door het weglaten der ge-

lijke factoren, kan vereenvoudigen. De evenredigheid

wordt hierdoor als volgt:

ó 3

i ii werkl. 1 f^ werkl.

J -^ 20 VI
(J

dagen

of

20 dagen

1 : 20 = 60 : o;

waaruit ^ = ƒ 1200.

In het opgegevene voorbeeld zijn beide redens regt

,

doch een van beide of ook beide kunnen omgekeerde re-

dens zijn; b. v. een kapitaal van ƒ500 brengt in 4

maanden ƒ 6,00 interest op , in hoeveel tijd zal ƒ 900

aan interest 8 Gulden opbrengen?

kapit. ƒ 500 1 maand f / 900 kapit,

interest ƒ 6J 1/8 interest

Hier zijn kapitaal en tijd in eene omgekeerde , inte-

reet en tijd in eene regte reden , en wij hebben aldus

:

kapit. -^\^ ]
maand r^|ö kapit.

interest ƒ 6 ƒ8 interest

of 8.4 — 4 : a?

waaruit x z=: %\\ maand.
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Een kapitaal groot ƒ 7200 a 5 ten 100 , brengt in 10

maanden eenen zekeren interest op , in hoeveel tijd zal

door ƒ 4800 a 6 ten 100 evenveel interest opgebragt zijn ?

ƒ7200
I

rƒ 4800

[ : 10 maanden = < : x
ƒ5 J ' ƒ 6 .

Hier zijn kapitaal en percenten beiden in omgekeerde
reden tot den tijd , derhalve hebben wij

:

7"20ü
I

10 maanden z=

of ƒ 4^1
;m \ '•

t'^ maanden
ƒ6 )

=
{

I

4 80

I

6

ƒ5
of X rz 2^5 ::;:: 12| maand.

Hangt eene grootheid op dezelfde wijze als hierboven

omschreven is van drie, vier of meer grootheden af,

dan zullen de daaruit ontstane redens eventedighedea

vormen, waarin 7, 9, 11 of meer getallen bekend zijn,

en hierdoor ontstaan de regels van 7, 9, 11, enz.

waarvan de bewerking geheel gelijksoortig is aan die

van den regel van vijven , ook dan als er omgekeerde
redens in aanwezig zijn. B. v.

Als ƒ 1800 a 4 'U in 5 maanden ƒ 30 interest geven

,

wat zullen dan ƒ 4800 a 6 ^/o in 8 maanden opleveren ?

ƒ1800) f/ 4800
mnd. 5> : / 30 =r <8mnd. : x

ƒ4) (ƒ6

waaruit x zz ƒ 192.

Of : Als 24 werklieden in 30 dagen 10 uren daags
werkende, 1800 pond kunnen verwerken, hoeveel uren
daags zullen dan 54 man daags moeten bezig zijn , om
in 90 dngen op dezelfde Vvijze 12800 pond van dezelfde

Moï te bewerken ?

werkl. ^\\ uren (^^^ werkl.

dag Vö I
• ^^ = { Vïï dagen

^ 180ü) 112800 «
waaruit a? zz 9j| uur.
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Voorleelden tot Oefening.

512. Als 24 werklieden in 8 dagen 1084 el kunnen we-
ven , hoeveel zullen dan 56 werklieden 20 dagen
kunnen bewerken?

513. Als ƒ 100 in 12 maanden ƒ 5 interest geven, hoe-
veel zullen dan ƒ 1650 in 4J maand geven?

514. Als 16 arbeiders in 40 dagen ƒ720 verdienen,
wat moet men dan betalen aan 25 arbeiders in 54
dagen ?

515. Als ƒ 1600 in 3 maanden a 4i ten 100 een inte-

rest geven van ƒ 18 , hoeveel zullen dan ƒ 2480 a
5 ten 100 in 7 maanden opleveren ?

516. Als voor 40 man in 124 dagen 7500 pond brood
noodig zijn , hoeveel moet men dan hebben voor
32 man in 96 dagen?

517. Als een kanaal van 75 Ned, mijlen lengte door
1440 man in 15 maanden gegraven wordt, hoe
lang zal dan een kanaal zijn, waaraan 1250 man
24 maanden werkzaam zijn?

518. In een' bak van 10 voet lengte 7 voet breedte en
3 voet hoogte kan 2 last 8 mud koren geborgen
worden, hoeveel zal dan een kast van 15 voet

lang 12 voet breed en 2^ voet hoog kunnen bevatten ?

519. Als 8 wevers 11 uren daags werkende in een
dag 6 stukken linnen in eene week kunnen ver-

vaardigen , hoeveel uren zullen dan 12 wevers
daags bezig zijn , om in eene week 8 stukken te

maken ?

520. Een kapitaal groot ƒ7200 a 5 ten 100 in 38 dagen
geeft ƒ 38 rente, tot welken interest zal men ƒ4000
moeten uitzetten, om in 54 dagen den zelfden inte-

rest te hebben? (Het jaar op 360 dagen gerekend.)

521. Eene weide van 20 roeden 5 ellen lengte en 4 roe-

den 8 el breedte
,

geeft aan 5 paarden gedurende
36 dagen voedsel, hoeveel paarden zullen dan 42
dagen voedsel vinden op eene weide lang 16 roe-

den 4 ellen en breed 7 roeden 2 ellen?

522. Een boer kan met 5 knechts in 12 dagen een land

lang 65 ellen , breed 54 ellen omspitten , hoeveel

j =

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

530.
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knechts zal hij bij zich moeten hebben , om in 10
dagen een land van 54 Q roeden om te spitten?
Als de prijs van de tarwe is f 475 het last , kost
een brood van 3 pond 25 Cents, hoeveel pond zal
men dan voor 36 Cents kunnen koopen , als de
prijs der tarwe daalt tot ƒ 396 ?

Een voerman neemt aan te vervoeren 2640 ponden
48 mijlen ver voor ƒ 84,20 , hoeveel zal hij dan
ontvangen voor 7560 ponden 120 mijlen ver te
brengen, als de moeijelijkheid van den eersten weg
tot die van den tweeden , als 3 : 4.

Als de prijs van het graan is ƒ 420 het last , dan
kost een brood van 6 pond 62 ^ Cts. , hoeveel zal
dan een brood van 4i pond kosten, als de prijs
van het graan | deel vermindert?
En hoeveel zal de prijs zijn , als het graan noo-
-Jg deel in prijs stijgt?

Iemand heeft uitstaan / 1600 gedurende 3 maanden
ƒ 1440 voor 4 maanden en ƒ 1280 gedurende 5
maanden , als hij nu zijnen interest a 4i" ten 100
berekent , hoeveel zal hij dan ontvangen ?

Iemand heeft een' bak van 24 palm lang, 15 palm
breed en 4i palm hoog , hoe breed moet hij dien
laten maken, als hij de hoogte 1^ palm vermin-
dert, en de inhoud dezelfde moet blijven?
Tot hoeveel ten 100 moet ƒ 3250 uitgezet worden

,

om in 5 maanden evenveel interest op te brengen
,

als ƒ 2250 a 4i ten 100 in 7 maanden 20 dagen ?

Tot welke hoogte moet hout van 24 duim lengte
in een raam van 2 el breedte opgestapeld worden

,

om eene wisse te hebben ?
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3. KETTINGREGEL.

Wij hebben in den zamengestelden regel van drieën

gezien , hoe tusschen den eersten en derden term ver-

schillende afzonderlijke betrekkingen kunnen gegeven

zijn; even zoo kan de betrekking tusschen den eersten

en tweeden term eener rede niet regtstreeks bekend we-
zen , maar afhankelijk zijn van onderscheidene tusschen-

betrekkingen. De grootheden , die alsdan deze betrek-

kingen aanwijzen, zullen immer twee aan twee aan elkan-

der gelijk moeten zijn, en daar het eene lid van zooda-

nige vergelijking gelijknamig is met een lid van eene

andere vergelijking , volgt hier gemakkelijk uit , dat al

dezo vergelijkingen, of de daaruit ontstane evenredig-

heden als eene keten of ketting aan elkander verbonden

kunnen worden , waardoor dan de zoogenaamde ketting-

regel ontstaat. Om dit door een voorbeeld op te hel-

deren , vragen wij wat 1 pond koffij zal kosten , als

7 pond koffij = 2 pond thee , 5 pond thee zz 22§ sui-

ker, 14 pond suiker =i H pond kaneel zijn en 1 pond
kaneel ƒ 2,10 kost.

De termen der eerste reden z'jn 1 pond kaneel en 1

pond koftij , en biertusschen hebben de boven o[)gege-

vene vergelijkingen plaats , waardoor gemakkelijk de be-

trekking van 1 pond koffij en 1 pond kaneel kan gevon-

den worden.
B. V. 7 ® kofnj = 2 ® thee , dus is

7 ® koffij

thee

l

3 »

14

i

suiker

kaneel

2

12

e = 2 ^ thee : x= ^ ^ thee

> zz 22| » suiker : iczzlf » suiker

» zr 1 § » kaneel : x zz jYö ^ kaneel

T-V^ » zz ƒ 2,10 : x =: 29 Cts. bijna.

Uit deze bewerking is het gemakkelijk in te zien

,

dat de vierde term der eerste evenredigheid de tweede
term der volgende , de vierde term der tweede evenre-

digheid de tweede term der volgende is , enz. alsmede

dat de derde term der eerste evenredigheid gelijknamig

13 met den eersten term der tweede , de derde term der

tweede gelijknamig is met den eersten term der derde,
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enz., en hierop grondt zich de aaneenschakeling dezer

betrekkingen, waardoor men heeft:

Cts. X = l ^ koffij

7 zz 2 » thee

5 zz 22i » suiker .

14 zz 11» kaneel

1 = ƒ 2,10.

Uit welke vergelijkingen na vermenigvuldiging volgt:

a^X7x5xl4xl = lX2x22ixUX 2,10

1 X 2 X 22§ X U X 2,10

of X = *

7 X 5 X 14 X 1

En na vereenvoudiging

4i X li X 2,10 9 X 3 X 2,10

X — of = 29 Cts. bijna.

7x7 196

Uit het voorgaande laat zich gemakkelijk de regel

voor de bewerking van den kettingregel afleiden.

In de eerste plaats doet men zich de vraag, naar

welke waarde of grootheid gevraagd wordt, en deze

stelt men door x voor; ten tweeden schrijft men naast

deze onbekende grootheid de waarde, waaraan zij gelijk

moet zijn ; ten derden schrijft men in de tweede plaats

der eerste kolom de grootheid, die met de tweede waarde

in de tweede kolom geheel gelijknamig is , en daar naast

op de tweede plaats in de tweede kolom de grootheid

,

waaraan deze gelijk gegeven is ; in de derde plaats der

eerste kolom wederom de grootheid geheel gelijknamig

met die der tweede plaats in de tweede kolom , enz.

,

tot dat men al de opgegevene vergelijkingen gebruikt

heeft , en alsdan zal de laatste term geheel gelijknamig

moeten zijn met den eersten of onbekenden term x.

Alle vergelijkingen tusschen de opgegeven grootheden

moeten alzoo gegeven zijn, doch sommige daarvan, ge-

grond op de indeelingen van de veelvouden, eenheden

en onderdeden der verschillende maten-, gewigten- en

muntstelsels worden als bekend verondersteld en bij ge-

volg in de opgave niet uitgedrukt.

Daar nu gelijke getallen met gelijke vermenigvuldigd

gelijke produkten geven , zal het produkt der getallen in
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de eerste kolom gelijk moeten zijn aan dat van de ge-
tallen der tweede kolom , en is dus een der factoren in

een van beide kolommen onbekend , dan zal hij gevon-
den worden door het gedurig produkt van de getallen

der andere kolom , gedeeld door het gedurig produkt der
gegevene getallen van de eerste kolom.
Deze vermenigvuldiging en deeling kan echter in de

meeste gevallen zeer vereenvoudigd worden , en hierbij

kan men het volgende in acht nemen.
Men herleidt de breuken, die in de ketting voorko-

men , door de getallen waartoe zij behooren met den
noemer der breuk te vermenigvuldigen , en dezen noemer
als factor in de tegenoverstaande kolom over te brengen;
komen ia beide kolommen , hetzij in eene zelfde , hetzij

in verschillende vergelijkingen , breuken voor , dan ver-
menigvuldigt men die met het kleinste gemeene veelvoud
van beide breuken, Tiendeelige breuken schrijft men
onmiddelijk als geheele getallen op , doch maakt het

daarmede gelijke aantal grootheden 10 , 100 of 1000

,

dat is den zooveel maalsten term der tiendeelige schaal
grooter , als er plaatsen in de tiendeelige breuk waren.

Zijn de opgegevene grootheden in eenheden en onder-
deden uitgedrukt . dan herleidt men de laatste tot eene
tiendeelige breuk der eenheden, en handelt dan als hier-

voor.

Daarna onderzoekt men of een of meerdere getallen

,

voorkomende in de eerste kolom met een of meerdere
getallen , onverschillig wederom of zij tot dezelfde ver-

gelijking behooren, gemeene deelers hebben, en is dit

het geval , dan verkleint men zoo veel mogelijk elk ge-

tal uit de eerste kolom tegen een of meerdere getallen

in de tweede , waarbij men echter wel acht moet geven
of deze verkleining der getallen wezenlijk bekorting in

de bewerking aanbrengt.

Nutteloos zoude het b. v. zijn een getal 10, 100,
iOOO, enz., in een der kolommen te verkleinen tegen

2 , 5 , 25 , 125 in de andere.

Na deze herleidingen vermenigvuldigt men de over-

blijvende getallen van iedere kolom met elkander , en
deelt het produkt der eene door het produkt der an-

dere , waardoor de onbekende gevonden is.
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Wij geven daarvan het volgende voorbeeld:

Hoeveel is de prijs van 50 Kilo suiker in Amsterdam

,

als 112 Hamb. pond verkocht zijn voor 52 M. Ct. 8 Sh.,

en 125 M. Ct. = lOOMBco., 40 MBco. =/36f ; 100 fe

Hamburg zz 86§ ffi te Weenen en 100 ffi te Weenen =
56 Kilo zijn?

f X rz ^(i Kilo Amsterdam jf.

8. ^$ = 100 te Weenen.
173. 8$i z= f(W) <^ Hamburg i^. i.

112 = \iA Mark Ct. 7,5.

i-i* tii = iöo MBco.
4. % ^ -fi<^\. 293.

^

a; X 173 X 112 X 32 zz 293 X 100 X 750

293 X 75000
X = f 35,44.

173 X 112 X 32

Men kan zich van de juistheid der bewerking gemak-
kelijk overtuigen, door een der bekende getallen als on-

bekend, en het gevonden antwoord als bekend aan te

nemen ; b. v. als de waarde van 40 MBco. in Holl. geld

onbekend is, dan hebben wij

:

f X zrz M> MBco.m = m Mk. ct. ii.
^i,5 = 112 1j^ Hamb. 10.

fcfo = %h ffi Weenen 173.

100 = m Ned. pond 8.

50 =fié,U- 3544.

15. i<^$.

I.-

100.

7500000 a; = 448 X 173 X 3544

448 X 173 X 3544
X — = ƒ36,62'.

7500000
De kettingregel komt in de Koopmans-rekeningen zeer

menigvuldig voor, en wel in de Munt-, Wissel- en Goe-
deren-rekening , waarvan in het vervolg genoegzame
proeven zullen gegeven worden. Wij zullen ons daarom
hier maar tot weinige voorbeelden bepalen, in de uit-

werking waarvan men zich voornamelijk zal moeten oefe-

4 *
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nen tot het verkrijgen der noodige vaardigheid, zoowel

in het opzetten als het uitwerken van dergelijke voor-

stellen.

Voorheelden tot Oefening.

531. Wat zal de prijs zijn van een pond (i Kilo) te

Amsterdam , als 42 Ned. ponden =r 85 Amst. pon-

den, 48 ponden te Amsterdam =: 49 pond te Ham-
burg, 23 pond te Hamburg zz 24 pond te Leipzig,

25 pond te Leipzig nz 22§ pond in Baden, 49 pond in

Baden = 50 pond te Bern zijn, en 1 pond te Bern

kost 14 Batzen ; 10 Batzen = 1 Frank in Zwit-

serland , 7 Franken in Zwitserland = 10 Fran-

ken in Parijs en 120 Franken te Parijs =:/56i is.

532. Hoeveel Mark Banco kost 1 Centenaar te Ham-
burg, als 1 Centenaar te Hamburg = 112 ffi

,

25 ffi te Hamburg = 12 Ned. pond is ; 50 Ned.
ponden kosten ƒ23|i ; de onkosten beloopen 15 pCt.

,

(d.^ i. ƒ 100 zonder onkosten gelijk worden aan

ƒ115 met onkosten), en daarenboven 10 pCt. winst

'berekend is ; dat is : als ƒ 100 inkoop gelijk wordt
aan ƒ110 verkoop ?

Hoeveel Guldens Ned. Court. zijn gelijk aan 2345
Dollars , als 1 Dollar z= 46 Penee Sterl. en 1 pond
Sterl. = / 11,82^ is?

Hoeveel Marken Banco zijn gelijk aan ƒ 712,50

,

als 1 Zilveren Roebel = 34 Sch. Beo. en 100 Zil-

veren Roebels gelijk ƒ195 is; als daarenboven 1 pCt.

Wissel-commissie berekend wordt?
Als 1 Gallon traan 100 Engelsche kubiek voeten

gas oplevert , hoeveel Fransclie kubiek voet gas zal

dan 1 Fransche kubieke voet geven , als 1 Gallon

191 kub. duimen en 1 Fransche kubieke voet 1728

kubieke duim bevat, en 1,33 Engelsche kubieke

voet zz 1 Fransche kubieke voet is?

53Ü. Wat kosten 100 Dukaten in Leipzig, als 1 Dukaat
in Weenen 5 Fl. 3 Kr. kosten en 150Fl.zz95Th.
in Leipzig zijn?

537. Wat kost i Ned. pond in Amsterdam^ als het pond
in Berlijn, zonder onkosten, 4| Sgr. kost, 100 Ki-

533.

534.

535.

77

logramme rz 214 Pruissische ponden, 300 Franken

zz 81 Th. Cour. en 120 Franken ƒ 57j zijn, en

daarenboven nog 7i pCt. onkosten komen ?
^

538. Wat kost een Quentchen zijde in Leipzig, als

1 Gramme in Lyon 5i Centime kost, en 100 Kilo-

gramme zz 214 "vè in Leipzig en 300 Franken z=

80i Th. Cour. zijn ?

539. Wat is in Amsterdam de waarde van 40 Mark
Banco in Hamburg, als 100 Mark Banco gelijk zijn

aan 188 Franks in Parijs , 25,50 Franks in Parijs

= 1 £ St. , 35 Pence St. zz 1 Zilveren Roebel te

Petersburg ; 1 Zilveren Roebel weegt 4,86 Solot-

nik , 96 pond muntzilver in Petersburg zz 83^ pond

fijn zilver , 4 Russische ponden =z 7 Vereinsmark

,

4,276 Vereinsmark zz 1 Kilogramme fijn zilver is,

en de prijs van 1 Kilogramme fijn zilver in Am-
sterdam is ƒ 102,50.

540. Wat is in Amsterdam de waarde van een Souve-

reign, als uit 1 pond Standaardgoud 46|f stuks

geslagen worden, 12 ons Standaardgoud- zz 11 ons

fijn goud , en 52 Eng. Trooischpond zz 83 Ver-

einsmark is , en de prijs van 1 Kilogramme goud

in Amsterdam is ƒ 1480,97^ ?

4. GEZELSCHAPSREKENING.

Het gebeurt menigmalen dat twee of meerdere perso-

nen zich vereenigen tot eenen gemeenschappelijken han-

del, en dat ieder daartoe een gelijk of ook ongelijk

kapitaal aanbrengt. In het eerste geval zullen zij

,

wanneer althans de werkzaamheden hierin geene wijzi-

ging gebragt hebben , de winsten gelijkelijk moeten dee-

len , of de verliezen gelijkelijk moeten dragen , doch in

het tweede geval zullen deze verdeeld moeten worden
in evenredigheid van de grootheid der aangebragte ka-

pitalen. Ieders inleg zal alzoo met zijne winst in eene

dezelfde reden zijn als de geheele inleg met de geheele

winst, en zoo heeft men hier eene aaneenschakeling van

gelijke redens , die men in de leer der evenredigheden
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eene aaneengeschakelde evenredigheid noemt. Daar nu
in elke aaneengeschakelde evenredigheid de som der
voorgaande termen tot de som der volgende staat als

een voorgaande tot zijn volgende , zoo volgt hieruit ge-
makkelijk , dat de som van al de ingelegde kapitalen

,

tot de som van al de winsten staat , als ieders ingelegd

kapitaal tot ieders winst in het bijzonder, en zijn drie

termen van deze evenredigheid bekend , dan kan de vierde

op de bekende wijze gevonden worden,
B. V, Van drie kooplieden legt A. in ƒ400; B./500;

C. ƒ600; als zij nu ƒ120 winnen, wat krijgt dan ieder

voor zijn aandeel in de winst?
Wij hebben alsdan:

A. ƒ 400
B. / 500
C. ƒ 600

ƒ 1500 : 120 =: ƒ 400 : o: = ƒ 32 winst van A.
ƒ 1500 : 120 = ƒ 500 ; a; =: ƒ 40 » • B.

ƒ 1500 : 120 = ƒ 600 : o: = ƒ 48 » » C.

Het is echter gemakkelijk in te zien , dat deze uit-

komsten verkregen kunnen worden door ieders bijzonde-

ren inleg met de winst te vermenigvuldigen , en dit

produkt door de som der gezamentlijke inlagen te dee-

len ; b. v.

:

ƒ400x120 ƒ500x120 ƒ600x120
r=/32 =zƒ40 =ƒ48

1500 1500 1500

of als de winst een evenmatig deel van het kapitaal uit-

maakt , berekent men eerst dit deel , en vermenigvul-
digt daarna ieders inleg met deze breuk ; b. v.

ƒ 120 : ƒ 1500 = j%
ƒ 400 X A =: ƒ 32 winst' van A.
/ 500 X ijV =: ƒ 40 » > B.

ƒ 600 X A = / 48 » • C.

Het gebeurt echter ook wel, dat niet de eigenlijke

inlagen, maar wel de verhouding die daar tusschen be-

staat, gegeven is. Is deze verhouding in geheele ge-

tallen gegeven , dan handelt men als hiervoor aangetoond
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is; is zij gegeven in breuken waarvan de som 1 is, dan

vermenigvuldigt men alleen de winst met iedere breuk

in het bijzonder ; en is de som der breuken meer of

minder dan 1 , dan herleidt men al de breuken tot ge-

heele getallen.

B. V. Vier personen rusten een schip uit; A. heeft

daarin i , B. è , C. i^ en D. ï% ; als er nu eene zui-

vere winst van f 2400 verkregen is , wat zal ieder daar-

van ontvangen?

ƒ 2400 X i = ƒ 600 winst van A.

ƒ 2400 X f = ƒ 300 « « B.

ƒ 2400 X A = ƒ 450 • € C.

ƒ 2400 x^ =f 1050 « t D.

ƒ 2400

Vijf personen moeten ƒ 9600 verdeelen ,
zoodanig dat

A. f , B. i 5 C. i , D. t en E. f bekomt , hoeveel krijgt

dan ieder?

24 16 X 9600 ,

16 . . A. ontvangt =ƒ2648,27^A 2

B. i

C. i

D. i

E. i

6 . . B«

12 . . C.

9 . . D.

15 . . E.

58
6 X 9600

58
12 X 9600

58
9 X 9600

:ƒ 993,10^

=rƒ 1986,20»

z=ƒ 1489,65'

58
15 X 9600

=ƒ2482,76

58

58

Ook kan de verhouding , waarin de verschillende dee-

len tot elkander staan , nog gegeven zijn door de ver-

houding van een dier deelen tot al de overige, of door

de verhoudingen van het eene tot een der overige; b. v.

Men vraagt ƒ 3600 onder 4 personen te verdeelen ,
zoo-
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danig, dat het deel van A. staat tot dat van B. als 2

tot dat van C. als 3 : 1 , tot dat van D. als 4 : 1.

12

Alsdan stelt men het deel van A. = 1

dan heeft B. =: 4
C. =
D. =

1;

1

TT

X
4

12
6
4
3

ƒ3600x12
A. verkrijgt dus =:

25

B.
C.
D. >

25
. ƒ 144 X 6
» ƒ 144 X 4
» ƒ 144 X 3

ƒ144x 12=ƒ1728

* 864
* 576
» 432

ƒ3600

Men vraagt ƒ 6000 onder 6 personen te verdeden

,

zoodanig, dat het deel van

A : B — 3:2
A : C = 3:4
B : D = 5:6
E : B — 4:5
F : C = 4:3

dan stelt men het deel van A = 1

dan is t B= \
1 C= 1

vanD.~|Xf . 4

. E.-fx| 8
1 5

. F.-|X| = V

135

135

90
180
108
72
240

825

A. ontvangt dus
ƒ6000 X 135 ƒ6000 x 9

B.

825

ƒ6000 X 90

825

55

ƒ2000 X 18

55

-=ƒ 981,81

=ƒ 654,55
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ƒ6000x108 ƒ1200x12
C. ontvangt van = =ƒ 1309,10

D.

E.

825 11

ƒ6000x108 ƒ240x36

F.

824 11

ƒ6000x72 ƒ240x24

825 ~ 11

ƒ6000x240 ƒ1200x16

825 11

—f 785,45

=ƒ 523,64

= ƒ 1745,45

ƒ6000,—

Verder kunnen er nog gevallen zijn, waarbij de ver-

houdingen der deelen niet van eene, maar van twee of

meerdere grootheden afhankelijk zijn. Als dan vereenigt

men de zamenwerkende omstandigheden door vermenig-

vuldiging tot eene enkele verhouding en hapdelt daar-

mede , als hiervoor geleerd is.

B. V. Aan een zeker werk wordt verdiend ƒ 780

;

als hieraan gewerkt hebben 20 arbeiders gedurende 16

dagen, 10 arbeiders gedurende 12 dagen en 10 arbeiders

gedurende 8 dagen, hoeveel zal dan ieder naar rede van

zijnen arbeid ontvangen?

Daar 20 arbeiders in 16 dagen zoo veel kunnen wer-

ken als 320 arbeid in 1 dag ; 10 arbeiders in 12 dagen

,

zoo veel als 120 arbeiders in 1 dag en 10 arbeiders in

8 dagen zoo veel als 80 arbeiders in 1 dag , heeft men
20 X 16 = 320

10 X 12 = 120

10 X 8 = 80

520

derhalve : 780 : 520 = | , zijnde

I X 320 = ƒ 480, dus ieder ƒ 24
3 X 120 = ƒ 180, » . ƒ 18

ƒ12I X 80= ƒ 120,

Ten laatste kan nog de verhouding eene omgekeerde
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zijn , in welk geval deze omgekeerde verhoudingen door

omkeering tot regte gemaakt worden,
B. V. A. kan een werk in 4 dagen , B. in 5 dagen

en C. in 6 dagen afmaken ; als hieraan ƒ 74 verdiend

wordt en deze naar reden van den arbeid verdeeld moe-
ten worden, wat ontv^angt dan ieder?

60
Al

• 4

B. +

C.

74 X 15

15 A. ontvangt dus z=z f oO

12 B.

10 C.

37
74 X 10

37
74 X 12

37
37

= /24

= /20

/74

Voorheélden tot Oefening.

541. In eene handelszaak is gewonnen ƒ 4500 ; als A.
hiertoe ingelegd heeft ƒ8000, B. ƒ7000, C.

ƒ 5000 , hoeveel ontvangt dan ieder van de winst ?

Vijf personen koopen een schip ; A. het { , B. het

C. het 4 , D. het | en E. de rest ; als dei,

54o.

reederij nu ontvangt ƒ 40000 aan vracht , en de
onkosten beloopen ƒ 28000 , hoeveel bedraagt dan
ieders aandeel in de winst?

Eene vennootschap bestaande uit zes personen, han-
delt met een gemeenschappelijk kapitaal groot

ƒ 125000 ; als de inlagen in reden zijn als de ge-

tallen 3 , 4 , 5 , 6 , 6| en 7| , hoeveel bekomt dan
ieder van de winst als deze ƒ 10672 bedraagt ?

544. Eene nalatenschap groot ƒ 50000 moet onder vier

erfgenamen zoodanig verdeeld worden , dat als A.

\ , B. I , C. j en D. I heeft , hoeveel zal dan
ieder ontvangen?

545. Hoeveel zoude ieders aandeel zijn , als het deel

van A. tot dat van B. moet zijn als 3 : 4, dat

van B. tot dat van C. als 5 : 6 en dat D. tot dat

van B. als 2 : 3.
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• 547. Vier personen gaan een handel aan ; A. brengt

aan f 8000, B. ƒ 6400, C- ƒ 7000 en D. ƒ 4200 :

als nu D. zich bij den beginne terugtrekt, en de

drie overigen zijn aandeel naar evenredigheid hun-

ner inlagen overnemen , wat zal dan ieders deel

van de winst zijn?

548. Hoeveel zoude dit geweest zijn, als de overneming

in eene omgekeerde verhouding der inlagen had

plaats gehad , en de winst ƒ 3200 bedroeg ?

549. Een koopman heeft 500 balen koffij in zijn pak-

huis , waarvan hij in drie maanden ƒ 45 huur be -

taalt ; als hij op het einde der drie maanden aan

A. verkoopt 180 balen en aan B. 140 balen, hoe-

veel pakhuishuur zal hij dan bij iedere partij voor

den verkoop moeten berekenen ?

550. Iemand ontvangt uit Londen 8 kisten ijzerwerk,

wegende N°. 1 , 645 N. pond ; N®. 2, 456 N. pond
;

N<^. 3, 712 N. pond; N^ 4, 520 N. pond; N^ 5,

484 N. pond ; N<>. 6 , 604 N. pond ; N°. 7 , 402

N. pond en N°. 8 , 324 N. pond ; als de vracht

naar het gewigt berekend wordt en bedraagt 4 £ St.

15 Sh. , hoeveel moet hij dan voor elke kist be-

talen?

551. Iemand koopt 480 « suiker k 28^ Cts. , 320 ® a

32 Cts. en 540 ie a 35 Cts. ; als hij nu op de ge-

heele partij ƒ 65 kort , op hoeveel komt hem dan

een pond van elke soort te staan?

552. Als A. een werk in 6 dagen, B. in 5 en C. in 8
dagen kan afmaken , en zij gezamentlijk werkende

daarvoor verdienen ƒ 12 , hoeveel bekomt dan ieder

daarvan ?

553. Drie kooplieden huren een pakhuis a ƒ240 'sjaars*

A. bergt daarin 500 balen koffij gedurende 3 maan-

den , 200 kisten suiker gedurende 4 maanden , en

150 kisten thee gedurende 5 maanden; B. gedu-

rende 6 maanden 800 balen koffij; gedurende 4

maanden 100 kisten suiker, en gedurende 2 maan-

den 240 kisten thee ; C. bergt er voor 7 maanden
in 260 balen koffij , voor 2 maanden 240 kisten

suiker en voor 3 maanden 160 kisten thee ; hoe-

veel zal dan ieder van de huur moeten betalen.
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554. Vier kooplieden bevrachten een schip van 500 ton-

nen last ; A. gebruikt daarvan 120 ton , B. 75 ton

,

C 96 ton en D. de rest ; welk deel moet ieder hun-
ner dan in de onkosten dragen ?

555. Iemand heeft eene partij Goederen
,
groot 2840 Ned.

ponden opgedaan , en daarbij aan diverse onkosten
betaald ƒ 305,60 ; als hij daarvan aan het einde

des jaars 1620 pond verkocht heeft , welk gedeelte

en hoeveel dezer onkosten zal hij dan op de over-
gebleven Goederen moeten overbrengen?

556. Twee personen gaan een Vennootschap aan voor
den tijd van vijf jaren. A. zal in eens inleggen

ƒ 500()0, terwijl B. bij den aanvang van ieder jaar
zal storten ƒ 10000 ; als A. nu van het meerdere
van zijnen inleg van elke ƒ 100 winst ƒ 5 vooruit

ontvangt, en het overige verdeeld zal worden in

reden der ingelegde kapitalen , wat zal dan ieder

elk jaar ontvangen , als de winst in het 1ste jaar

bedraagt ƒ 6000 ; in het 2de ƒ 6400 ; in het 3de

ƒ 8000; in het 4de ƒ 7200 en in het 5de ƒ 8400?
557. Iemand moet voor ƒ 5000 een gelijk getal Gul-

dens , Rijksdaalders , Gouden Dukaten a ƒ 5,50 en
Gouden Penningen a ƒ 9,80 inwisselen ; hoeveel
stuks kan hij dan ontvangen , en hoeveel geld zal

hij overhouden?
558. Vijf Reeders koopen een Schip , metende 500 ton

;

het aandeel van A. is daarin i- , van B. | , van C.

I , van D. I en van E. de rest ; als nu dit Schip
voor Engelsche rekening eene reis doet a 6| J St.

per ton , en de onkosten van uitrusting , havengel-

den , enz. bedragen ƒ 25000 ; welke som komt dan
elk van de winst, als I £ St. zz f 11,7b gere-

kend wordt?
559. In eenen faillieten Boedel worden de volgende Pre-

tentiën opgegeven

:

J\m m «, . ƒ 754,60. F. . ,. . ƒ 1875,20.

B. • <. . f 875,20. G. . ,. . » 1200, .

{^m . «, . 1 1075,80. H. . ., . . 165, .

D. . ,. . . 915,40. I. . .. . » 1620,50.

hi* m <. . » 2053,50. K. . .. . » 1406,30.

Als nu tot de voldoening daarvan maar aanwezig
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is / 4675,20 5 hoeveel zal dan ieder der Crediteu-

ren ontvangen?

560 In een Vennootschap wordt door A. ingelegd

ƒ12500, door B. ƒ10000, door C. ƒ15000, door

D. ƒ 7500 en door E. ƒ 9000. Na verloop van

één jaar wordt de Vennootschap ontbonden , en de

volgende Inventaris opgemaakt:

1. In Kassa • ƒ 30504,30

2. Aan diverse Goederen:

100 balen Aracan rijst
,
getaxeerd op. . » 1254,20

60 vaten Surinaamsche suiker, vol-

gens taxatie » 3175,

—

24 lasten rogge , volgens taxatie. ...» 6400,

—

300 balen Java koffij , volgens taxatie » 4350,

—

20/4 kisten thee » 1625,—

3. Aan Wissels:

op A. te Amsterdam ƒ 3260,50.

f B. te Eotterdam \ 2590,46.

» C. te Hamburg 1240 MBco. aƒ35,60 de 40 MBco.

f D. te Parijs Fr. 4860 a ƒ 56i de 120 Francs.

1 E. te Londen 504 £ St. 10 Sh. a/ll,80per 1 £ St.

4. Aan diverse Debiteuren:

Aan F ƒ 1460,20.

, G » 2515,40.

, H » 3608,30.

Daarentegen is de Vennootschap verschuldigd:

Per diverse Onkosten / 205,40

» Goederen . » 903,41

» diverse Crediteuren

:

AanI ƒ875,50.
» K » 746,40.

f L. te Eiga 1075,20 Roebels k f 1,90.

. M. te Frankfort 940F1.30Kr. è/99|de lOOFl.

• N. te Cadix 640 Ducado's è./218 de 100 Duc.

Als nu A. aanneemt de Onkosten-rekening te vol-

doen ; B; de per Goederen verschuldigde gelden

,

C. de Crediteuren I. en K. ; D. de Crediteuren L.

en M. , en E. den Crediteur N. ; en daarenboven

in betaling worden genomen door A. de rijst, en

den wissel op Amsterdam ; door B. de suiker , den

wissel op Rotterdam , en de gelden onder F. ; door
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C. de rogge , den wissel op Hamburg en de gelden
onder G. ; door D. de balen koffij en den wissel op
Parijs , en door E. het overige ; wat zal dan ieder
nog van de voorhanden zijnde specie ontvangen?

WmST- EN VERLIESREKENING.

Het hoofddoel van alle bemoeijingen van eenen koop-
man is winst te doen , en om dit doel te bereiken

, ge-
bruikt hij zijn kapitaal tot het inkoopen van onderschei-
dene goederen , om deze voor een hoogeren prijs weder
te verkoopen. Het meerdere bedrag van den verkoop
boven den inkoop , vermeerderd met de gemaakte on-
kosten , noemt men zijne winst , terwijl het minder be-
drag van den verkoop zijn verlies genoemd wordt. Ge-
woonlijk berekent de koopman zijne winsten en verliezen
vergelijkender wijze over ƒ 100 , doch op deze bereke-
ning zullen wij later bij de percentrekening moeten te-

rugkomen, om ons hier alleen te bepalen tot het bere-
kenen der volstrekte winsten of verliezen en het vinden
van den verkoopsprijs , wanneer de inkoop en de winst
bekend zijn , als eene toepassing van de leer der even-
redigheden.

De winst wordt alsdan gevonden door het bedrag van
den inkoop, vermeerderd met de onkosten, af te trekken
van het verkoopsbedrag , en het verlies door den ver-
koop van den met de onkosten vermeerderden inkoop af
te trekken.

De verkoopsprijs van eene geheele partij goederen
wordt daarentegen gevonden , door den inkoop met de
onkosten en de begeerde winsten te vermeerderen , en is

deze eenmaal bekend, dan wordt daardoor, volgens het
vroeger geleerde

, gemakkelijk de prijs der eenheid van
verkoop gevonden.

B. V. Een koopman kocht eene partij koffij
, groot

650 Ned. ponden , voor ƒ 405,20 ; betaalt daarop aan
diverse onkosten ƒ 4,80; hoe groot is zijne winst, als

hij het ffi voor 35 Cents verkoopt?
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Inkoop 650 Ned. pond ƒ 405,20

Onkosten ^ 4,80
ƒ 410,-

Verkoop 650 Ned. pond, a ƒ 0.70 ^ 455,—

Winst. ... ƒ 45,—

Een koopman ontvangt eene partij suiker ,
groot 850

Ned. ponden, a /SO^ het § Kilo; als hij daarop ƒ 10,40

onkosten berekent en in het geheel ƒ 50 wil winnen

,

voor hoeveel moet hij dan het i Kilo verkoopen ?

Inkoop 850 Ned. ponden, a ƒ 30^ het i Kilo ƒ 518,50

Onkosten. . . ^ 10,40

ƒ528,90
Winst. . . SS 50,

—

Verkoop van 850 Ned. ponden . . * ƒ 578,90

dus i Kilo ƒ 0,34«^

Voorbeelden tot Oefening.

561. Iemand koopt 5 balen Java koffij, wegende netto

312 Ned. ponden voor ƒ94,50; hij berekent daarop

te hebben ƒ 5,50 onkosten ; voor hoeveel moet hij

dan het ffi verkoopen , als hij ƒ15 wil winnen ?

562. Iemand ontvangt uit Riga 45 Tschetwert tarwe , h

95 Zilveren Roebel per Tschetwert; aan vracht en

andere onkosten betaalt hij ƒ 1015,30 ; als hij nu

ƒ 50 per Ned. last wil winnen , voor hoeveel moet

hij zulks dan verkoopen? (1 Zilv. Roebel zzƒ 1,90

en 25 Tschetwert =z 14 Ned. lasten.)

563. Een koopman ontvangt 6 stukken laken, metende

ieder 27^ Brabantsche ellen; als hij nu berekent

daarop ƒ35,60 onkosten te hebben, en bij den ver-

koop bij 'de el, inmeet If Ned. el per stuk , voor

hoeveel moet hij dan de gewone el (7 palm) ver-

koopen , als hij ƒ 100 wil winnen , en de Brabant-

sche el a ƒ 5,25 heeft ingekocht ?

564.' Iemand ontvangt eene partij suiker, wegende bruto

2625 Ned. ponden met 480 Ned. ponden tarra , a

^M
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ƒ 28f§ de 100 Ned. ponden. Hij verkoopt daarvan
920 Ned. ponden a 32^ Cents , 450 Ned. ponden a
35 Cents , 360 Ned. ponden k 28^ Cents het J Kilo

;

tot welken prijs moet hij de rest verkoopen, als hij

berekent aan vracht, inkomende regten en verdere

onkosten ƒ 29j per 100 Ned ponden te betalen , en
op de geheele partij ƒ 240 wil winnen ?

565. Iemand te Amsterdam ontvangt uit Hamburg eene

partij tabak , wegende Bruto 85 Ctr. 65 ® , ïara
2 Ctr. 84 ^ , ingekocht a 34 MBco. 8 Sch. per

Ctr. Hamburg heeft daarop betaald 104 MBco.
5 Sch. onkosten ; als Amsterdam nu ƒ 205,65 on-

kosten berekent, hoeveel is dan de winst van Ham-
burg, als het i Kilo te Amsterdam verkocht wordt

a 45 Cents en 40 MBco =f 35,60 is ?

566. Iemand ontvangt eene partij granen , groot 18 last

20 mud , a ƒ 465,20 het last , en betaalt aan di-

verse onkosten ƒ 864,75 ; als hij na eenigen tijd

deze partij verkoopt , en bevindt , dat zij maar
17 last 24 mud uitmeet, tegen welken prijs moet hij

dan het last verkoopen , om eene netto winst van

ƒ 800 te genieten ?

567. A. ontvangt uit Londen eene partij ijzerwerk , we-
gende 61 Ctw. 2 Qu. 14 pond, ingekocht a 2| J St.

het Ctw. ; Londen heeft daarop berekend 4 M St.

15 Sh. onkosten , en over het geheele bedrag be-

schikt a ƒ 11,80 voor 1 £St. A. betaalt aan
vracht, regten, enz. ƒ 156,40 en verkoopt de 100

Ned. pond a ƒ 73| ; hoeveel bedraagt alsdan zijne

winst ?

568. (Iemand zendt eene partij tabak naar Keulen, we-
gende Nto. 2640 Ned. pond, die hem volgens fak-

tuur kosten ƒ 2465,50. Keulen verkoopt die tabak

a 22| Sgr. het Keulsche pond, en berekent voor

onkosten, commissie, enz. 85 Th.; als nu 148§ Th.
gelijk ƒ 250 zijn , wat is dan de winst of het ver-

lies op deze partij ?

569. 'f B. ontvangt uit Lissabon eene partij wol , wegende
Bto. 424 Arobas met 12 Arobas 18 pond Tara

,

a 375 Reis het ffi te Lissabon ; als nu 845 Ned.

ponden totaal en 1216 Ned. ponden gedeeltelijk be-
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schadigd zijn , en hij de beschadigde h f 0,75 en

de onbeschadigde a ƒ 1,275 het i Ned. pond ver-

koopt, wat is dan zijne winst of verlies?

570. Iemand zendt in commissie naar Hamburg 45;^ kis-

ten thee, wegende Bto. 2465 Kilogr. , Tara llJ

Kilogr. per i kist , ingekocht a ƒ 0,85 het § Ki-

logr. , en betaalt daarvan aan onkosten ƒ 64,20.

Hamburg verkoopt deze thee a 22i Sch.^ B. het

Hamb. ffi' berekent aan onkosten, commissie, enz.

305 MBco. 12 Sch. Als hij nu deze som overmaakt

tot den koers van ƒ 35 f voor 40 MBco. , wat is

dan de winst op deze partij ?

EEGEL VAN MENGING.

De regel van menging leert ons berekenen

:

1°. de prijs of de betrekkelijjie waarde van een meng-

sel , dat uit twee of meerdere soorten van onder-

scheidene kwaliteit bestaat.

2^. de hoeveelheid , die van twee of meerdere soorten

moet genomen worden, ten einde een mengsel te

bekomen van eenen vooraf bepaalden prijs ; of die

van eene bepaalde soort moet genomen worden,

om bij vermenging met andere soorten een be-

paald mengsel te verkrijgen.

1**. De prijs van eenig mengsel te bepalen.

Wanneer men eenige soorten van de eene of andere

koopwaar van verschillende prijzen onder elkander mengt,

dan berekent men eerst de waarde van het geheele meng-

sel en deelt deze som door de hoeveelheid in gewigt of

maat , waarna het quotiënt de prijs van de gewigts- of

maateenheid zal aanwijzen.

Worden van elke soort gelijke hoeveelheden genomen,

dan deelt men alleen de som der prijzen van elke hoe-

veelheid door het aantal der soorten. B. v.

Iemand vermengt suiker van 20 , 25 , 30 en 35 Cts.

het i Ned. pond in gelijke hoeveelheden , wat kost hem

dan het i Ned. pond van het gemengde?
20 X 25 X 30 X 35

31 27i Cts.
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Zijn de hoeveelheden ongelijk, dan heeft men de be-

werking als in het volgende voorbeeld:

Iemand vermengt 20 pond a 20 Cts. , 15 pond k 25
Cts. , 25 pond a 30 Cts. en 30 pond a 35 Cts. , wat
kost alsdan een pond gemengd?

20 X 20 f 4,00

15 X 25 ^^^ ^ 3,75

25 X 30 ^z ^ 7,50

30 X 35 -—^ ^ 10,50

90 ƒ 25,75
dus 1 pond a 28^ Cts. , of ruim 28^ Cts.

Zijn de opgegevene hoeveelheden in eenheden en min-
derdeelen uitgedrukt, dan herleidt men die alle tot do
kleinste genoemde minderdeelen , en berekent daarna de
waarde volgens het vroeger geleerde. B. v.

Wat kost een Ctr. (a 110 ^) als \ Ctr. a 18 Th.

,

U Ctr. a 22 Th. , § Ctr. a 24 Th. en 22 pond a
46 Th. met elkander vermenp;d zijn.

i Ctr. =: 82§ pond a 18 Th. =: 13 Th. 15 Sgr.

\k » = 137i ö » 22

è • zi: 55 • I 24
22 f I 46

D

27
12

9

D 15

6

297 pond
pond

waaruit volgt: 297 : 1 10 z= 62J Th. : x

62 Th. 6 Sgr.

110X624 22X311 622
x=. = =— =23Th.liSgr.

297 297 27

Op dezelfde wijze gaat men te werk, om de betrekke-

lijke waarde van een of ander mengsel te bepalen. B. v.

Iemand vermengt 25 lood fijn goud (van 24 karaten)

met 12 lood van 18 karaten en met 13 lood van 12 ka-

raten , van welk gehalte is dan het mengsel.

25 X 24 zi: 600
12 X 18 = 216
13 X 12 = 156

50 lood 972
dus 1 lood van 19^| karaat.
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Voorbeelden tot Oefening.

571. Wat kost het pond van een mengsel van 4 soorten

suiker in gelijke hoeveelheden genomen van 22i Cts.

,

van 25 Cts. , van 27§ Cts. en van 32i Cts. ?

572. Iemand koopt 3 soorten tabak ; de eerste partij

,

groot 75 pond, a 75 Cts. , de 2de groot 80 pond,

h, 60 Cts. en de 3de groot 125 pond , a 50 Cts.

;

als hij deze 3 partijen ondereen mengt, wat kost

hem dan een pond?

573. Iemand ontvangt uit Londen drie partijen koopwa-
ren ; de 1ste weegt Netto 3 Ctw. 1 Qu. 14 Ï6 ; de

2de 4 Cts. 2 Qu. 25 % en de 3de 6 Ctw. O Qu.
10 'S ; als nu de 1ste partij berekend is a 24 Sh.

,

de 2de k Tl Sh. 6 d. en de 3de k 30 Sh. 9 d. het

Ctw. , wat is dan de prijs van een Ctw. , als deze

koopwaren ondereen gemengd worden?

574. Wat is het gehalte van een mengsel zilver, be-

staande uit : \ Ned. pond fijn van 1000 wigtjes

,

64 lood van 912 wigtjes, 54 lood van 840 wigtjes,

45 lood van 640 wigtjes en 32 lood koper (d. i.

als zilver van O wigtjes fijn).

575. Van welken graad is het mengsel , dat verkregen

wordt door bijeen te gieten : 36 kan spiritus van

84 graden, 26 kan van 76 graden, 64 kan van

68 graden , 30 kan van 54 graden en 40 kannen

water ?

576. Van hoeveel karaten fijn is het goud, dat men
verkrijgt door f Ned. pond fijn en U pond koper

te zamen te smelten ?

577. Wat is de prijs van het Ctr. , als men vermengd

heeft Ü Ctr. (a 112 ffi) a 16 B.M., 2 Ctr. 8 «
k 24i B.M. , 89 pond a 31 B.M. en 62 pond a

kk\ M.B. ?

578. Iemand ontvangt uit Groningen 3 partijen kool-

zaad, de 1ste groot 15 last 20 mud, de 2de groot

10 last 12 mud , de 3de groot 18 last 24 mud ; als

de prijs van de 1ste partij is ƒ 395, van de 2de

ƒ 420 en van de 3de ƒ 437 i het last , wat kost

hem dan bii vermenginff dezer partijen het last?hem dan bij vermenging

M
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579. De invoer van Indigo in Amsterdam bedroeg in

1839 2055 kisten , in 1840 3923 kisten , in 1841

4555 kisten , in 1842 4712 kisten , in 1843 5842

kisten en in 1844 8819 kisten , hoeveel is dan de

jaarlijksche gemiddelde invoer?

580. Als de prijzen van het koren geweest zijn in Ja-

nuarij 2 Th. 4 Ngr. , in Februarij 2 Th. 10 Ngr.,

in Maart 2 Th. 15 Ngr., in April 2 Th. 18 Ngr.,

in Mei 2 Th. 16 Ngr. , in Junij 2 Th. 12 Ngr.,

,

in Julij 2 Th. 9 Ngr., in Augustus 2 Th. 11 Ngr.,

in September 2 Th. 5 Ngr. , in October 2 Th. 8

Ngr. , in November 2 Th. 6 Ngr. en in Decem-

ber 2 Th. 14 Ngr. , wat is dan de gemiddelde

jaarlijksche prijs?

2^. De hoeveelheid te vinden , die van twee of meerdere

soorten genomen moet worden.

Hierbij kunnen verschillende vragen voorkomen, en

wel ten eerste , om de hoeveelheid te vinden , die van

twee soorten van koopwaren genomen moet worden , om
eene derde soort te verkrijgen, waarvan de prijs tus-

schen die der beide eerste soorten inligt. Het is duide-

lijk , dat de eene soort beter , de andere soort slechter

moet zijn dan de verlangde , want twee soorten van 25

Cts. en van 30 Cts. vermengende , zal men geene soort

kunnen verkrijgen , die goedkooper dan 25 Cts. of duur-

der dan 30 Cts. is. De hoeveelheid, die van elke soort

genomen moet worden , zal zich echter regelen naar het

meerdere of mindere verschil van hare prijzen met den

prijs van de verlangde soort, zoodanig, dat men van

de soort, die het digst bij de laatste komt, meer moet

nemen , dan van die , welke daarvan meer verschilt , of

minder nabij komt, waaruit gemakkelijk deze regel is

af te leiden

:

de hoeveelheden , die van elke soort genomen moeten

worden, zijn omgekeerd evenredig met de verschillen

harer prijzen met den prijs van de begeerde soort.

"Gemakkelijk kan men dezen regel in toepassing bren-

gen , door op de volgende wijze te handelen.

Men schrijft de prijzen der gegevene soorten onder el-

kander, en den verlangden prijs daar tusschen, een wei-

nig naar voren ; daarna zoekt men de verschillen tus-
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schen de gegevene prijzen en den begeerden prijs, en

plaatst het verschil bij den mindere verkregen achter

den prijs der beste , en het verschil bij de beste verkre-

cren achter den prijs der mindere soort , waardoor men

de verhouding gevonden heeft, waarin de vermenging

moet geschieden. Is de prijs der verlangde soort juist

in het midden der beide gegevene soorten , dan is het

klaarblijkelijk, dat deze in gelijke hoeveelheden geno-

men moeten worden. Heeft men de verhouding gevon-

den , dan kan men , te werk gaande , zoo als in de ge-

zelschapsrekening geleerd is, ligtelijk vinden, hoeveel

ponden of eenheden van elke soort noodig zijn , om eene

bepaalde hoeveelheid te verkrijgen.

B. V. Hoeveel ponden tabak van 60 en 80 Cts. het

pond moet men ondereen mengen, om tabak van 75 Cts.

te verkrijgen ?

60 Cts.

75 Cts.

80 Cts.

5 pond van 60 Cts,

15 » » 80 •

Hoeveel ponden van elke dezer soorten is er noodig

,

om 100 pond van den begeerden prijs te hebben ?

100 X 5 100 X 5
_: ::z = 25 pond van 60 Cts.

5 + 15

100 X 15

20

100 X 15 — 75 80

5 + 15 20

De proef op deze bewerking is eenvoudig

:

25 pond a 60 Cts. = ƒ 15,—
75 » ï 80 » = ^ 60,—

ƒ75,-100 pond

dat is 1 pond a 75 Cts.

Is niet de hoeveelheid , die men na de menging beko-

men wil, maar alleen de hoeveelheid van eene der ge-

gevene soorten bekend, dan kan men, na de verhouding

gevonden te hebben als boven , door eene gewone even-

redigheid de hoeveelheid vinden , die van de tweede soort

vereischt wordt.
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B. V. Hoeveel goud van 16 karaten moet men men-
gen bij 0,15 pond van 21 § karaat, om goud van 18 ka-
raat te verkrijgen?

16 kar.

18 kar.

21 i

3§ deelen van 16 kar.

2 1 i 2U >

derhalve

of

pond
2 : 3i = 0,15 : x

1,35
X rr: i= 0,3375 pond.

4

0,3375 X 16 = 5,4

0,15 X 21§ = 3,225

0,4875

dus van
8,625

8,625

zz 18 karaten.

0,4875

Het kan hierbij ook voorkomen, dat men van de twee
gegevene soorten eene bepaalde hoeveelheid heeft en dat
men door bijvoeging eener derde soort eenen bepaalden
prijs wil verkrijgen, waarbij alsdan de hoeveelheid van
deze derde soort gezocht moet worden.
B. v. Iemand heeft 30 kannen wijn a ƒ 0,50 en 42

kannen a ƒ 0,70 ; hoeveel kannen van 55 Cts. moet hij

hierbij voegen , om wijn van 60 Cts. de kan te ver-

krijgen ?

30 kan a 50 Cts. z= ƒ 15,00
42 » » 70 D =z ^ 29,40

72 kan kosten .... ƒ 44,40
dus 1 kan ƒ 0,61|

60 Cts.

55 Cts.

61| t

1| deelen van 55 Cts.

60 j>

5 : 1| — 72 kan : x

waaruit o? zr 24 kan.
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Proef.

72 kan kosten .... ƒ 44,40
24 » a 55 Cts. . . 5 13,20

96 kan kosten .... ƒ 57,60
1 kan kost ƒ 0,60.

Uit het vorige is ligt af te leiden , dat de soorten

hier niet geheel willekeurig kunnen zijn , maar de be-

rreerde soort een prijs of waarde moet hebben , tuèschen

den prijs van het mengsel, verkregen door de eerste ver-

menging , en dien van de later bij te voegen soort , in.

Wil men bij eene bepaalde hoeveelheid nog twee an-

dere soorten voegen , dan kan men de hoeveelheid , die

na de menging verkregen moet worden , vooraf bepalen.

B. V. Hoeveel goud van 12 en van 18 karaten moet
men met 2§ ons fijn goud vermengen , om 4 ons van
21 karaten te verkrijgen?

4 ons van 21 karaten zn 84

2i » 24 = 60

li ons, houdende 24 kar,

dus goud van 16 karaten.

Verder heeft men derhalve

12 kar.

16 kar.

18 i

en van elke soort 1| X 2
zz: 0,5 ons van 12 kar.

2 deelen van 12 kar.

4 a » 18 >

6

en 1| X 4
zz 1 ons van 18 kar.

60 kar.

6

Proef.

2j -ons a 24 kar. z

4 » » 12 » zz 6 •

1 » D 18 » zz 18 i

4 ons 84 kar.

derhalve van 21 karaten.
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Zijn in dit laatste geval de hoeveelheden niet gege-

ven , die men door de menging verkrijgen wil
,^
dan zijn

er een oneindig aantal oplossingen van dergelijke voor-

stellen. B. V. Men kan gelijke hoeveelheden nemen van

het goud van 12 en van 18 karaten, waardoor men goud

van 15 karaten verkrijgt, en door het vroeger geleerde

zal men dan vinden

:

21 kar.

24 kar. 1 6 deelen fijn

15 i 3 • van 15 karaten,

derhalve 6 : 3 zz: 2i : a; , waaruit gevonden wordt

35 ir U ons, die men met 2i ons fijn goud moet ver-

eeni^en, om 3J ons van 21 karaten te hebben. Had

men°half zoo veel goud van 18 karaten als van 12 ka-

raten genomen , dan zoude men een mengsel van 14 ka^

raten hebben verkregen , en men zoude vinden

:

21 kar.

24 kar.

14 »

7 deelen fijn

3 » van 14 karaten,

derhalve 7 : 3 ir 2i ons : a:

waaruit gevonden wordt a; = IjV ons van 14 karaten

,

dat met 2,5 ons fijn goud zoude opleveren 3| ons van

21 karaten, enz.

Noo- kan men op dergelijke wijze te werk gaan, wan-

neer men eene bepaalde hoeveelheid van twee of meer

soorten heeft en daarvan door bijvoeging van twee an-

dere soorten eene bepaalde hoeveelheid van eene andere

gegeven soort wil verkrijgen.

B. V. Een goudsmid heeft lo lood zilver van 87^

wiffties' fijn , 1 ons van 750 wigtjes fijn en 17,5 lood

van 500 wigtjes fijn; hij wil door bijvoeging van fijn

zilver (van 1000 wigtjes) en van koper hiervan verkrij-

gen 8 ons zilver van 750 wigtjes fijn , hoeveel moet hij

dan van ieder nemen?
.

15 lood a 875 = 1312.) wigtjes

10 D » 750 — 7500 1

17,5 » » 500 = 8750 •

42,5 lood, bevattende 29375 wigtjes,

derhalve a 691 wigtjes.
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Men heeft noodig 80 lood k 750 n 60000 wigtjes

en men heeft 42,5 » bevattende 29375 »

er is dus nog noodig 37,5 lood bevattende 30625 wigtjes

,

derhalve è. 816f n

816| wigtjes

1000 wigtjes

O »

816| deelen fijn

183^ deelen koper

37,5 X 816f
men moet dus nemen rz 30,625 lood fijn

en

1000

37,5 X 183i

1000

Proef.

zz 6,875 lood koper.

15 lood a 875 13125 wigtjes.

10 9 t 750 7500 »

17,5 y> B 500 8750 » *

30,625 » » 1000 30625 »

6,875 » » »

80,— lood bevattende 60000 wigtjes

dus a 750 wigtjes.

Verder kan men nog vragen , van welke soort of van

welken prijs eene bepaalde hoeveelheid van de eene of

andere koopwaar moet zijn , die men bij eene bepaalde

hoeveelheid van eene of meerdere soorten wil voegen •

om eene andere soort te verkrijgen.

B. V. Iemand heeft 50 pond tabak a ƒ 0,75 , maar
heeft 62 pond noodig a ƒ0,675 , van welken prijs moet

de 12 pond zijn , die hij nog noodig heeft ?

62 pond a ƒ 0,675 = ƒ 41,85

50-0 » ^ 0,75 = ^ 37,50

12 pond , kostende . . / 4,35

dus 1 pond a/ 0,36i of 36^ Cts.

Of: Een goudsmid heeft 7,5 lood goud van 23§ ka-

raten : 5 lood van 20 karaten , 20 lood van 18 karaten

5
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en 12| lood van 16 karaten ; als hij 62,5 lood van 16 ka-
raten noodig heeft , hoeveel fijn goud (van 24 karaten)
moet hij daar dan bij smelten ?

Er is noodig : 62,5 lood kl6 = 1000,— kar.
Men heeft: 7,5 . » 23§ = 176,25 kar.

5 • » 20 = 100,— »

20 » » 18 =360,^ »

12,5 » » 16 =200,— »

45 lood, bevatende .... 836,25 »

er ontbreken dus : 17,5 lood, bevattende. . . 163,75 kar.
derhalve a 9y\ karaat.

Proef.

7,5 lood a 23i = 176,25 kar.
5 » » 20 =r 100,— »

20 X. » 18 = 360,— »

12,5 » » 16 = 200,— p

17^5^ » 9tV = 163,75 »

62,5 lood, bevattende 1000,— kar.
dus a 16 karaten.

Het is gemakkelijk in te zien , dat men meer dan twee
soorten met elkander vermengen kan , om eene vooraf
bepaalde soort te verkrijgen, maar men zal dan veelal
meer dan eene oplossing vinden.

^
B. V. Iemand heeft suiker van 45 Cts. , 40 Cts.

,

30 Cts. en van 25 Cts. het pond , hiervan wil hij eene
soort maken van 35 Cts. het pond; hoeveel moet hij
dan van elke soort nemen?
Men handelt hierbij het eenvoudigst, door de soorten

twee aan twee te nemen , daarbij in het oog houdende

,

dat de eene soort altijd beter, de andere minder dan de
verlangde soort moet zijn, en zijn de soorten zoodanig
gegeven

,^
dat maar ééne soort beter , of maar ëéne soort

slechter is , dan moet deze betere of deze slechtere soort
bij elk dezer afzonderlijke berekeningen voorkomen.

Hier vindt men dus:
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45 Cts.

35 Cts.

30

5 deelen 40 Cts.

35 Cts.

10 » 25 »

derhalve 5 pond h 45 Cts. =: ƒ 2,25

10 » » 40 » = ^ 4,—
10 » p 30 • rz ^ 3,—
5 » i> 25 » = ^ 1,25

10 deelen

5 »

30 pond, kostende ƒ 10,50

dus 1 pond a ƒ 0,35.

Had men echter de soorten van 45 Cts. en van 25 Cts.

,

en van 30 Cts. en van 40 Cts. vermengd, dan zoude

men andere hoeveelheden gevonden hebben, die evenzeer

aan de opgaven voldoen. B. v.

deelen545 Cts. 10 deelen 40 Cts.

35 Cts. 35 Cts.

25 i> 10 » 30 »

10 pond a 45 Cts. = ƒ 4,50

5 » » 40 • = ::: 2,—
5 j> » 30 » = ^ 1,50

10 » » 25 » = ^ 2,50

30 pond , kostende ƒ 10,50

dus 1 pond h 35 Cts.

Iemand heeft vijf soorten van koopwaren van 90 , 80

,

70, 55 en 40 Cts. het pond, en wil daarvan door ver-

menging eene soort verkrijgen van 60 Cts. het pond

;

hoeveel kan hij dan van elke soort nemen?

90 Cts.1

60 Cts.

40 -

5 deelen 80 Cts.

60 Cts.

30 'T 40 *

5 deelen

20

20 deelen 90 Cts.

60 Cts.

30 ir 55 *

70 Cts.

60 Cts.

55 » 10

derhalve van 90 Cts. 20+5 deelen = 25 deelen

1 80 i> =20 j>

» 70 ») =z 5 ))

, 55 , 30 -f. 10 P =z 40 f>

» 40 » 30 + 20 n — 50 »

5*

20 deelen
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Proef.

25 pond a 90 Cts. = ƒ 22,50
20 )) )) 80 » = :: 16,—
5 )> » 70 » zi: ^ 3,50

40 » » 55 » ZZ: ::: 22,—
50 )> » 40 » rz ::: 20,—

140 pond kosten = ƒ 84,—
dus 1 pond a 60 Cts.

of men had kunnen nemen van

90 Cts. en 55 Cts. of van 90 Cts. en 40 Cts.
70 » 3 55 » 70 » » 55 »

80 . X 40 9 80 » B 55 )

of van 90 Cts. en 55 Cts.

80 v^ )> 40 x

70 )) » 40 ))

of van 90 Cts. en 40 Cts.

80 r> »' 55 »

70 » » 40 ))

Er blijft nog eene vraag ten opzigte der menging van
verschillende soorten over , namelijk : Vv'anneer men eene
zekere hoeveelheid van eene bepaalde soort met eene
andere vermengt , van het mengsel eene bepaalde hoe-
veelheid afzondert , en het overige vervolgens op nieuw
met eene andere soort vermengt, om nogmaals daarvan
een deel af te nemen , enz. , om alsdan den prijs van het
laatste mengsel te bepalen. De wijze waarop men hierbij

in de berekening te werk gaat, zal genoegzaam uit het
volgende voorbeeld blijken.

Iemand heeft een vat wijn van 100 kannen a ƒ 0,8(.)

de kan ; hij neemt daaruit 10 kan en vult het vat we-
derom met water; daarna neemt hij wederom 10 kan
uit het vat , vult het nogmaals met water , en doet dit

daarna nog tv/ee malen ; vaa welken prijs zal alsdan do
wijn zijn :

i o a
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100 kannen a ƒ 0,80 =z f 80.—
10 » » * 0,80 = * 8,—

90 kannen, kostende . . ƒ 72,

—

TVvan90k. 9 » a/0,80=:s 7,20

af
t't

...
81 kannen , kostende . . ƒ 64,80

8,1 )> a ƒ 0,80 =z :. 6,48

72,9 kannen, kostende ƒ58,32
af tV • • • 7,29 . a ƒ0,80 = ^ 5,83

65,61 kan wijn è .... ƒ 52,49

Van deze 65,61 kan wijn is echter , door bijvoeging

van water , 100 kan gemaakt , die eene waarde hebben
van ƒ 52,49 , dat is dus 1 kan 52 ^ Cts.

Voorbeelden tot Oefening.

581. Iemand heeft twee soorten tabak van ƒ0,7^ en ƒ 1,20

het pond; als hij die tot eene soort van ƒ 1,— wil

mengen , hoeveel pond moet hij dan van ieder nemen ?

582. Een goudsmid heeft zilver van 912 deelen fijn en

van 740 deelen ; als hij nu zilver van 875 deelen

moet gebruiken , hoeveel moet hij dan van elke

soort nemen?
583. Iemand heeft 240 pond suiker a f 0,32 ^ noodig

;

hoeveel ponden van / 0,27^ en van ƒ 0,40 zal hij

daartoe ondereen moeten mengen?
584. Iemand heeft 84 pond thee a ƒ 1,20; hoeveel pond

van f 2,— moet hij hierbij voegen , om thee van

ƒ 1,50 het pond te verkrijgen?

585. Een goudsmid heeft 2,5 ons van 21| karaat noo-

dig ; hoeveel fijn goud en hoeveel koper moet hij

dan bijeen smelten ?

586. Een koopman heeft 50 pond van zekere koopwaar
gekocht a ƒ 0,90 ; 40 pond van dezelfde waar

,

maar van eene mindere soort a ƒ0,775; hoeveel

pond van ƒ1,10 zal hij daarbij moeten voegen, om
eene soort te verkrijgen van ƒ1,— het pond?

587. Een goudsmid heeft 2,5 lood goud van 20 karaten

,
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4,5 lood van 16 karaten ; hoeveel goud van 23^ ka-
raat zal hij hierbij moeten voegen , om goud van
18 karaat te hebben?

588. Als men 84 pond van ƒ 25f de 100 pond en 64 pond
van ƒ30| de 100 pond ondereen mengt, hoeveel pond
van ƒ 21^ de 100 pond moet men hierbij voegen,
om een mengsel van ƒ 24| de 100 pond te hebben ?

589. Iemand heeft van zekere koopwaar eene soort noo-
dig van ƒ 0,87^ ; hg heeft daartoe 56 ponden h

ƒ 0,95 en 24 ponden è. ƒ 0,90 ; hoeveel ponden è,

ƒ 0,80 moet hij daarbij voegen ?

590. Iemand heeft wijn van 12 en van 16 Sgr. het Quart,
en daarenboven 24 Quart h 10 Sgr. ; hoeveel moet
hij van de beide eerste soorten nemen , om een
Eimer (van 60 Quart) te verkrijgen, dat hem
22 Th. kost ?

591. Iemand heeft drie soorten van thee: van/ 1,20,
van ƒ1,— en van ƒ0,70; hiervan wil hij eene
derde soort maken van ƒ1,10; hoeveel pond zal

hij alsdan van elke soort kunnen nemen ?

592. Een zilversmid heeft zilver van 950 wigtjes , van
875 wigtjes, van 750 wigtjes en van 625 wig-
tjes fijn ; als hij zilver van 812 wigtjes noodig
heeft, hoeveel lood kan hij dan van elke soort nemen?

593. Hoeveel kan moet men van 5 soorten spiritus ne-

men van 84 graden , van 80 graden , van 75 gra-

den , van 50 graden en van 40 graden , om spiri-

tus van 68 graden te verkrijgen?

594. Hoeveel goud van 22i en van 18 karaat moet bij

1 ons 5 lood van 14^ karaat gevoegd worden , om
2 ons 2 lood 5 wigtjes van 15 f karaat te verkrijgen?

595. Iemand heeft 420 pond van zekere koopwaar, die

hem ƒ 1,25 het pond kost ; hij heeft echter noodig
600 pond è, ƒ 1,05, hoeveel pond van ƒ 0,80 moet
hij dan met de vorige vermengen?

596. Een goudsmid heeft 4,5 lood goud van 875 wigtjes

fijn noodig, als hij nu 2 lood van 987 wigtjes fijn

heeft, van hoeveel wigtjes fijn moet hij dan het

ontbrekende nemen?
597. Iemand heeft de volgende soorten van eene koop-

waar: 42 pond k f 1,40; 56 pond è ƒ 1,30; 64
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pond è. ƒ 1,25 en 72 pond è, ƒ 0,80; — hoe duur
moet de soort zijn , die hij daar bijvoegt , om 300

pond a ƒ 1,20 te verkrijgen?

598. Iemand heeft vier soorten wijn , en wel 80 kan

a ƒ 0,80 , en 70 kan k f 0,75 ; de beide andere

soorten zijn van ƒ 0,50 en van ƒ 0,60 de kan; hoe-

veel moet hij daarvan met de beide eerste soorten

vermengen , om wijn te hebben van ƒ0,70 de kan ?

599. Iemand heeft een vat wijn, inhoudende 240 kan

k f 0,60 de kan ; als hij nu 3 vaten , elk inhou-

dende 100 kan moet hebben van ƒ0,50, van ƒ0,60

en van f 0,80 , hoeveel wijn zal hij dan in elk

vat moeten hebben?
600. Iemand heeft een vat wijn , inhoudende 500 kan

k f 0,80 de kan ; hij neemt daaruit 50 kan, en vult

het vat weder met water ; daarna neemt hij nog-

maals 50 kan , en vult het vat op nieuw met wa-
ter. Als hij dit nog driemaal herhaalt, wat zal dan

de prijs van den wijn zijn?

IIERHAL1N3 VAN AL IIET VOORGAANDE.

601. Hoeveel is de som van de volgende getallen 26454

;

602.

603.

604.

605.

606.

607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

7891 ; 67531 ; 73546 ; 32469 en 92109 ?

Hoeveel is 532609 minder dan één millioen ?

I » 528926 X 15?
, » 2075285 X 15?
, » 326074 X 997?
, . 196254 X 6360?
I » 99 X 101?
» » 58 X 58?
» » 725 X 125?
i » 684 X 999?
1 t 675625 : 8?
» r> 169075 : 25?
. »- 7052645 : 125?
, » 9286072 : 27?
, » 20705216 : 75 ?

» löfle deelen zijn 4^ ?

p 20ste , » 5|?
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618.

619.

620.

621.

622.

623.

Herleid 20|, 6lij\ en 17|^ tot ongebruikelijke
breuken.

Herleid | , f , j\ ,
i| tot gelijknamige breuken.

Vprf^RnvnnHiop 2^5, 5.J.2. pn i 24ïciceuvuuuig 2TTr ' 86T.,''" Tfte'
Wat is ten naastenbij de waarde der volgende
breuken i^l , ilU en UUl "

5 1Ï' 96ia """ elTïït
Tusschen welke achtereenvolgende breuken ligt de
waarde der breuken ^i|

, t-W^, ifZi?
Verander f , /^ , j\ , ^\ i^i breuken
noemer hebben.

die 24 tot

H 5| 7 3|
624. Herleid tot eenvoudige breuken — , — , — , —

.

625.

9 16 I H

626.

627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

640.

641.

642.

643.

644.

645.

Hoeveel is de waarde der volgende uitdrukking

:

(3| + 5| - 2H) . 71

75. 3_7

Hoeveelis 624 X ||?
506| X If ?

» 9254 X 21?
» 126(3 X ^i ?

» 8640 X 1121?
ï 9246f X 116f ?

)) 7625 X 1|?
» 96011 X 166f ?

» 642f X 5611?
D 20461 X 36|?
» 725 : -A.?

f

f

>

9

Verander

1

6246 :'62«?
75 . 23 V
'7 • TT-
2 . Ja ?

6275 ri66|?

646.

in tiendeelige breuken 1|, 5^'^, ^j^.
» gewone breuken 6,25 en 0,064.
» » » 0,4^ en 6,^72.

_
» » » 0,7;i4 en 9,0075,

Hoeveel is de waarde van de volgende uitdrukking

:

(0,9264 + 25 + 25,0096 — 7,063285) x 6,5 '

3,075 — 2,8175 + 4,00625
Hoeveel is 625,04 maal 0,03 ?

647. Hoeveelis 0,9125 maal 0,009?

(548. » » 9.265 » 12,5?

(i49, » .) 5467,36 » 6,785 tot in de honderdste

deelen naauwkeurig?

t)50. Hoeveel is 7528,765 X 0,6275 tot in de honderdste

deelen naauwkeurig?

651. Hoeveel is 951,705 : 192?

652. » » 62,625 : 1000?

Ö53. » » 30,7025 : 25?

654. » » 0,0732 : 18,625 ?

655. !> » 0,75 : 324?

656. » bedraagt de waarde der uitdrukking

:

(6,56 + 2| - 3,97i + 18|) (1^ — 3,875)

03/.

26,3125 — 19|

?

Hoeveel bedraagt de waarde der uitdrukking:

(16| - 3,5^;2; + 0,87i) (If - 04^)

658.

3i(2H + 0,625 - 0,3(^) ?

Wat is de waarde der uitdrukking:

0,064 [7t5. - 0,36 (8| - 6^)}

659.

660.

661,

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

672.

673.

674.

2f + (O 83; - A)?
Hoeveel ponden zijn 46-j^g Pudr

Ê St. zijn 64521 pence ?

Ctr. zijn 96284 quentchen ?

Ned. vaten zijn 8 oksh. 2 ank. 10 mengelen r

» wigtjes zijn 8 mark 5 ons 12 eng. 8 azen r

. bunders zijn 32f Rijnl. morgen?
,) Ned. ponden zijn 754| Arast. ponden?

> Amst. voeten zijn 12 el 36 strepen?

karaten en greinen zijn 912 wigtjes?

okshoofden , enz. zijn 1705 kan ?

Rijnl. voeten zijn 9,756 D ellen ?

Amst. ellen zijn 156 el 5 duim?

Ned. ponden zijn 15 Berk. 15 pond?

» » 1) 22 Cwt. 1 Qu 8 pond ?

» ellen zijn 15796 palmi te Napels?

» » lasten zijn 84 Tschetwert 6 Tschet-

weriks en 2 Tschetwerkaas in Rusland?

i>

»

»



675.

676.

677.

678.

679.

680.

681.
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Hoeveel Ned. ponden zijn 2650. libra in Sardinië ?

» » » » 45j7^ Quint in Cadix?
Herleid 1265 Ned. kannen tot:

Barriques te Bordeaux

;

Fuders , okshoofden , enz. in Pruissen
;

Toneladas, almudas , lanadas in Porto.

Herleid 609,5 tot : Yards te Manchester

;

Ellen, voeten en duimen te Leipzig.

Hoeveel £ St. , Sh. en Pence zijn 2078y\ Sh. ?

» Scheffel zijn 39f Wispel te Hamburg?
Een bankier in

wissels

:

N°,

Hamburg ontvangt de volgende 5

1

2
3
4
5

683.

groot 1680 MBco. 5 Sch.

» 905 » Ik »

1264 » 12 .

1023 » 10 »

» 1465 > 11 »

Hoeveel bedragen deze te zamen ?

Iemand ontvangt uit Londen 6 kisten : wegende

:

N°. 1. 2 Ctw. 1 Qu 18 pound.
» 2. 6 » •— 20 »

» 3. 2 » 3 . 12 »

* 4. 2 » 2 » 24 »

» 5. 2 » 1 »

> 6. 3 » 1 » 5 1»

683.

Hoeveel Eng. gewigt is dit te zamen ?

Een koopman in Hamburg heeft te ontvangen de
volgende wissels:

No. 1 groot 3620 MBco. 14 Sch.

8
12

12

»

»

684.

» 2 » 1568 »

» 3 » 965 »

» 4 » 1620 »

En te betalen

:

N°. 5 groot 2045 MBco.
» 6 » 1206 »

» 7 » 864 »

Hoeveel zal zijn vermogen daardoor vergroot zijn ?

Iemand ontvangt de navolgende goederen uit Leipzig

:

1 vat wegende Bto. 2 Ctr. 58 pond Tara 46 pond
1 i » n 2i84» »75»

9 Sch.

6 »

12 «

685.

686.

687.

688.

689.

090.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

697.

698.

699.

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.

107

1 vat wegende Bto. 2 Ctr. 96 pond Tara 84 pond
If t »3i>5a »92»
1» ï »3»16i) » 104 »

Hoeveel ponden Netto heeft hij alsdan ontvangen?
Hoeveel is 23 £ St. 10 Sh. 5 d. X 12 .ï»

» B 104 » 15 » X f?
f » 20 last 12 mud X 12 ?

» » 28| Ctr. k 110 pond X 8?
Wat bedrager/ 24 Quint. 56 Lib. a 15| Piaster

duro in Cadix?
Wat bedragen 26| Ctr. in Hamburg h 28 MBco.
10 Sch.

?

Wat bedragen 25 last 12 mud. 5 kop a ƒ 385-|.f
het last?

Hoeveel is + van 65 £ St. 10 Sh. 8 d. ?

» » I » 1075 Th. 16 Ngr. ?

I » 65 Ctw. 1 Quart. 16 Eng. pound ge-

deeld door 6?
Wat kost een kop , als het last kost f 485f ?

» » » ons als de 50 Ned. pon,d. kosten

Wat kost een boek papier, als 4 balen 2 riem

kosten ƒ 47,50?
Wat kost een pond, als 1 Ctr. k 112 pond kost

34|f Th. Ct. ?

Wat kost een pond , als 5| Ctr. a 100 pond kos-

ten 1040 Fl. 32 Kr. ?

Wat kost een Eng. pond , ab 3| Ctw. kosten (52

£ St. 11 Sh. 8 d.?

Zoek een vierde evenredige tot de getallen 9 , 84

en 7-5.

Even zoo tot | , 0,72 en 15|i.

Ook nog tot 0,08 , j\ en 0,003.

Wat kosten 785 kilogr. k f 25|| de 5 Ned. pond. ?

»

»

»

56 last 4 mud. 8 kop a /376f hetlastr

kost 4 kilo , als de 100 kilo kosten ƒ 36f ?

» I B » ö 50 » » :? 19/2 -^

» 1 Amst. el, als de Ned. el kost ƒ 1,20?

» 1 » » )) » Yard kost ƒ 0,95 ?

» 1 » » » ))el teLeipz.kost/05435?'

f
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711. Wat kost 1 Ned. last, als 1 Tschetwert te Riga
kost 162^ Z. R. (1 Z. R. = ƒ 2).

712. Wat kost 1 16 te Hamburg, als het Ctr. aldaar

kost 64 MBco. ?

713. Wat kost 1 Ned. vat wijn, als 1 Barrique te Bor-
deaux kost 450 Francs? (120 Francs = ƒ,57).

714. Wat kost het stuk , als het dozijn in Berlijn kost

2| Thr. ?

715. Wat kost het stuk, als het gros in Hamburg kost

47-1 MBco. ?

716. Wat kost een pond, als 1 Ctr. a 110 pond kost

321 Th. ?

717. Wat kosten in Lubeck 15 Sch. ffi 10 Lijs iü 8 S

,

als 1 Lijs 16. kost 4 MBco. 7 Sch.

718. Wat kosten 25 Ctw. 3 Qu. 12 pound , als 1 Ctw.
kost 1 £ St. 5 Sh. 9 d. ?

719. Wat kost 1 Amst. el, als 365| Frankforter el kos-

ten 85 Fl. 20 Kr. ?

720. Wat kosten 36 Tschetwert 6 Tschetwerik 2 Tschet-

werka , als 1 Tschetwert kost 170| Z. Roebel ?

721. Wat kosten 9 halve pijpen Genuesche olie, inhou-

dende 3274 Ned. kannen , als de 100 kan kosten

ƒ 86|?
722. Wat is het bedrag van 7 last 5 ton teer è. ƒ 107^

het last?

723. Hoeveel bedragen 64 Pud 18 pond potasch a 10

Z. Roeb. 35 kop het Pud?
724. Wat kost 1 pond in Londen , als 5| Ctw. gekost

hebben 25 £ St. 15 Sh. 10 d. ?

725. Wat kost 1 Ned. vat wijn, als 9 Eimer 32 Quart
betaald zijn met 62 Th. 17^ Sgr. ?

726. Wat kosten in Beijeren 25^ Maass, als de Schenk-

eimer van 60 Maass. kost 36 Fl. 22 Kr. ?

727. Wat kosten 12i kilogrammes , als 3 kilogrammes

ƒ 12,57 kost?

728. Wat kosten in Baden 24 Ohm. 26i Maass (l Ohm.
=: 100 Maass.) als 54 Ohm. kosten 1286 Fl. 19iKr.?

729. Wat kosten 405 Dukaten , als 1 Dukaat kost

f 5,721 ?

730. 'Wat kosten 14| Ctr. a 110 «, als 8 Ctr. 60i

pond. kosten 94 Th. 27i Ngr.?

731.

732.

733.

734.

/ei;).

736.

737.

738.
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Hoeveel ellen van f breed zal men voor 72 ellen

van f van dezelfde kwaliteit kunnen ruilen ?

Iemand heeft 84 pond van ƒ 0,62 ^
;
voor hoeveel

pond van / 0,80 zal hij die kunnen verruilen?

Iemand laat eenen bak maken lang 7 voet , breed

3 voet , hoog 21 voet ; hoeveel steenen zal die kun-

nen bevatten, lang 11 duim, breed 4^ duim en

hoog 2| duim? (Rijnl.)

In eene kist van 12 palmen lang ,
8J palm breed

en 61 palm hoog, worden 1200 pakjes, van 2ilood

ieder , ingepakt , hoe hoog moet de kist zijn van

Il el lang en 1 el breed , waarin 950 pakjes van

3 lood moeten gepakt worden?

Als de prijs van 1 mud tarwe is ƒ15,60, dan kost

een brood van 2i pond 24 Cents ; wat zal dan de

prijs zijn van een brood van 7 pond, als de prijs

van het graan y*^ rijst?

Hoeveel Ned. ponden zijn 2640 pond te Smyrna

,

als 57 ffi te Smyrna gelijk zijn aan 50 pond te

St. Malo , 25 1^ te St. Malo gelijk aar; 28i pond

te Rijssel , 108f ffi te Rijssel gelijk aan 100 pond

te Leuven , 21 pond te Leuven gelijk aan 20 pond

te Amsterdam , en 49 pond te Amsterdam gelijk

aan 25 Ned. ponden?
Als een Ned. el kost ƒ 8,— , wat heeft dan de el

te Leipzig gekost, als 11 Ned. ellen gelijk zijn

aan 16 Amst. ellen , 7 ellen te Amsterdam gelijk

71 Braccio te Bologne , 5 Braccio te Bologne gelijk

31 Yards te Dublin , en 5 Yards te Dublin gelijk

8^ el te Leipzig zijn , en daarenboven per Ned. el

/ 1,05 onkosten betaald zijn?

Hoeveel pond te Florence zijn gelijk aan 63f Pud
te Archangel, als 85 pond te Amsterdam gelijk

zijn aan 42 Ned. ponden , 19 Ned. ponden gelijk

aan 70 pond te Messina, 22 pond te Messina ge-

lijk aan 15 pond te Frankfort a/M. , 7 pond te

Frankfort a/M. gelijk aan 11 pond te Genua, 17

pond te Genua gelijk aan 15 pond te Florence,

4 pond te Florence gelijk aan 3 pond te Londen ,

18 pond te Londen gelijk aan 17 pond te Hamburg
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en 143 pond te Hamburg gelijk aan 168 pond te

Archangel ?

739. Hoeveel Ned. vaten zijn 6250 Queiis in Champagne,
als 2,25 Ned. vaten gelijk zijn aan 1 okshoofd,
1 okshoofd gelijk aan 6 ankers, 19 ankers gelijk
aan 100 Viertels te Lubeek , 20 Viertels te Lubeck
gelijk aan 0,93 Ohm te Keulen, 0,186 Ohm te

Keulen gelijk aan 9,18 Stoop te Antwerpen, en
459 Stoop te Antwerpen gelijk aan 402 Queiis in
Champagne ?

740. Hoeveel Centen is een Turksche Piaster , als 1 Pi-
aster gelijk is aan 40 Para , 450 Para gelijk zijn

aan 1 Fl. Conventie-Munt , 150 Fl. Conventie-Munt
gelijk zijn aan 103 Th. Pr. Courant, en 141 Th.
Pr. Courant gelijk zijn aan ƒ 250 ?

741. Vijf personen brengen bijeen ƒ 24000 ; en wel: A.
ƒ3000; B. ƒ4000; C. ƒ 4500 ; D. ƒ 6000 en E.

\ de rest ; als zij na het einde van een jaar gewon-
nen hebben ƒ 2800 , wat komt dan ieder van de
winst toe.'^

742. Drie personen koopen eene partij koffij
, groot

42600 pond a ƒ 0,31^ het i Ned. pond, onder be-
ding van de winst te zullen verdeelen in evenre-
digheid van de hoeveelheden, die ieder hunner zal
verkoopen en de prijzen, die zij zullen bedingen.
A. verkoopt 16800 pond a ƒ 0,34 , B. 10500 pond
è ƒ0,35 en C. de rest a 0,35^ het pond, hoeveel
zal ieders aandeel in de winst zijn, als de geza-
menlijke onkosten ƒ 245,60 bedragen ?

743. Een werk kan door A. in 12, door B. in 15 en
door C. in 16 uren verrigt worden ; zij vangen ge-
zamenlijk aan en werken zoo 2 uren, waarna A.
eindigt ; als nu B. en C. het werk voltooijen , en
daarvoor in het geheel betaald wordt ƒ 15,— , w^at
heeft dan ieder hunner daarvan te vorderen?

744. Iemand koopt 512 pond tabak a /0,725 ; 240 pond
k f 0,85 en 415 pond a / 0,95 het pond. Daar de
tabak evenwel beschadigd is , kort hij op de ge-
heele partij ƒ 150,— , wat kost hem dan het pond
van elke soort?
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745. Drie personen gaan eene Vennootschap aan voor

den tijd van 3 jaren , zoodanig , dat de eerste in

eens zal inleggen ƒ 25000, de tweede elk jaar

ƒ 10000 en de derde ƒ 5000 bij het oorspronkelijke

kapitaal zullen voegen , terwijl ieder 's jaarlijks van

elke ƒ 100 , die hij meer dan de andere zal inge-

legd hebben , f 2 van de winst vooruit zal genie-

ten , en het overige naar reden der ingelegde som-

men zal verdeeld worden. Als er nu in het eerste

jaar gew^onnen is ƒ 6000 , in het tweede ƒ 8400 en

in het derde ƒ 9600 , wat is dan elk jaar een ieders

winst ?

746. Iemand ontvangt 5 kisten suiker, wegende N°. 1

Bto. 645 pond , Tara 63 pond ; N°. 2 Bto. 705 pond,

Tara 79 pond ; N°. 3 Bto. 684 pond , Tara 104 pond

;

N^ 4 Bto. 815 pond , Tara 95 pond , en N°. 5

Bto. 736 pond , Tara 83 pond ; als hij nu aan

vracht betaalt ƒ 125,30 Cts. en aan andere diverse

onkosten ƒ 264,20 , met hoeveel onkosten zal hij

dan een pond van deze suiker moeten bejasten?

In eene liquidatie eener Vennootschap wordt, na

het opmaken van den Inventaris , bevonden , dat

het Actief bedraagt ƒ 48000 , terwijl het Passief is

ƒ 20150. Als A. ingelegd heeft ƒ 10000, B. ƒ8000
en C. ƒ 6000 : hoeveel zal dan ieder der deelge-

nooten terug ontvangen?

748. Iemand koopt op verschillende dagen 5 Wissels op

Hamburg ,
groot N°. 1 , 2400 MBco. ; N^. 2 groot

1800 MBco. ; N^ 3 groot 2250 MBco. ; N^ 4 groot

3000 MBco. , en N°. 5 groot 2750 MBco. Als hij

in alles betaald heeft ƒ11850, tot Welken koers

heeft hij dan eiken Wissel gekocht , dat is , hoe-

veel heeft hij bij iederen koop voor 40 MBco. moe-

ten betalen?

749. Iemand ontvangt uit Bordeaux:

20 vaten Bordeaux-wijn k 540 Fr. het vat,

12 » Medoc- » » 650
25 » St.Estèphe-» » 760

30 » Lafitte- » » 840

747.

»

D

Als hij in Bordeaux Fr. 325,50 onkosten heeft, en

deze wijnen met de onkosten betaalt a ƒ 56{ de
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120 Francs , wat zal hem dan het Nederl. vat van

100 kan van elke soort kosten , als hij nog daar-

enboven aan onkosten , inkomende regten , enz.

,

ƒ 1254,60 betaald heeft , en 1 vat te Bordeaux ge-

lijk 8j Ned. vat is?

750. In eene Vennootschap is door A. ingelegd ƒ 12500,

door B. ƒ 20000 en door C. ƒ 30000. Na verloop

van een jaar sterft C. en wordt de Vennootschap

ontbonden , waarbij de volgende Inventaris wordt

opgemaakt

:

In Kassa ƒ 10332,00

Aan diverse Goederen

:

40 vaten Bordeaux-wijn, getaxeerd aƒ235. f

300 vaten Noord-Amerika tabak, getax. op s; 18750,

—

60 kisten Indigo
,
getaxeerd op ^ 7200,

—

200 balen katoen
,

i> » i^ 13000,—

Aan geaccepteerde Traites

:

np D. te Rotterdam - 2450,

—

. E. D Hamburg 2080 MBco. a/36,50
de 40 MBco :^

F. )) Weenen 3240 Flor. a /24i de

20 Fi : . . ^

. G. i> Parijs 4200 Frs. a ƒ 56ft de

120 Fr ^

Daarentegen is de Vennootschap verschuldigd:

Per Onkostenrekening

» diverse Crediteuren

:

Aan H. te Amsterdam ƒ 1075,—

•

)) I. » Dordrecht :. 1124,—
» K. » Londen 205 £ St. 15 Sh.

kf 11,90 ^

1» L. » New-York 625,20 Doll.

a 0,48 Doll. voor/ 1,—
Holl. cour ^

» M. • Barcelona 825 Ducado's

k /215-L voor lOODucado *

Als nu A. gedurende^ het jaar uit de kas ontvan-

gen heeft ƒ 2400 , B. ƒ 3200 en C. ƒ 4000 , en

de boedel van C. zijn aandeel in kapitaal en winst

in specie ontvangt, terwijl A. en B. de goederen

en traites overnemen ^ en de uitstaande schulden
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en wissels zullen voldoen , zoodanig , dat A. c'en

wijn en de indigo , benevens de traites onder D.

en F. 5 en de wissels onder I. en K. voor zich

neemt, en het overige aan B. laat, is de vraag:

wat ieder nog uit de kas zal ontvangen of aan geld

daaraan zal moeten betalen?

751, Iemand koopt 15 vaten tabak, wegende Netto 2464

Ned. ponden a ƒ 34ii de 50 Ned. ponden ; hij sor-

teert die en verkoopt 584 Ned. ponden a ƒ 56f de

50 Ned. ponden , 475 Ned. ponden a f 42| , 658

Ned. ponden k ƒ 35|| en de rest a/ 28f de 50

Ned. ponden. Als hij in alles ƒ 34,50 onkosten te

berekenen heeft , wat is dan zijne winst ?

752. Een koopman begint zijnen handel met ƒ 30000.

Aan het einde van het eerste jaar bevindt hij vol-

gens Inventaris te bezitten:

In Kassa ƒ 10724,13*

Aan diverse Goederen

:

300 balen Java kofiij , wegende Nto. 4785 Ne<I.

ponden a 31 ^ Cts. het i Ned. pond. *

12 lasten garst ,
getaxeerd a ƒ 256,25 het last.

180 balen Suratte katoen , wegende Netto 6540 Ned.

pond a ƒ 0,575 het | Ned. pond.

14 stukken jenever . elk inhoudende 580 Ned. kan-

nen k f 26,40 de 100 Ned. kan.

Aan diverse Debiteuren

:

A. te Amsterdam ƒ 5640,—.

B. te Hamburg 2530 MBco. k f 36f de 40 MBco.
C. te Bordeaux 3950 Frs. a ƒ 56| de 120 Frs.

D. te Londen 205 iÊ St. 10 Sh. a ƒ 11,87^ per £ St.

Daarentegen is hij schuldig:

Per Onkostenrekening ƒ 215,40^

B Goederenrekening ^ 864.75

ï diverse Crediteuren

:

E. te Batavia ƒ 1345,—.

F. te Riga 1075 Z. Roeb. ^ ƒ1,95 perZ.Rr^].

G. te Liverpool 164 £ St. 17 Sh, 8 d. aƒ 11,85

per Ê St.

H. te Keulen 1248 Th. a 140 Th. voor ƒ 250.

Hoeveel bedraagt alsdan zijne winst?
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753.

f

754.

755.

756.

757.

758.

Iemand^ koopt 25 last 14 mud Groninger haver
k f 185 het last ; aan diverse onkosten betaalt hij

ƒ205,40: waarvoor moet hij dan 1 last verkoopen,
als hij in alles/ 400 wil winnen?
Iemand koopt 2 kavelingen thee , wegende

:

N^ 1. groot I kisten Bto. 384Ned. pond. a975 Cts.
» 2. » u »^ » 416 » » »85 »

op het gewigt geniet hij eene tara van 15 Ned.
ponden op de eerste en van 18 Ned. ponden op
de tweede kaveling, per \ kist. — Hij verkoopt
deze theeën bij partijen, en wel | van het geheele
Netto bedrag a ƒ 1,50 het | Ned. pond, i gedeelte
a ƒ 1,30, 1 gedeelte a ƒ 1,— en de rest a /0,70
het ^ Ned. pond. Als hij nu berekent aan ver-
schillende onkosten ƒ 105,— te moeten betalen

,

wat is dan zijne geheele winst?
B. zendt in commissie naar Havre 3500 stolksche
kazen , wegende ieder 10^ Ned. pond , ingekocht
k f 16,40 de 50 Ned. ponden , waarbij hij aan on-
kosten betaalt ƒ 47,50. Hij ontvangt berigt , dat
de kazen verkocht zijn a Fr. 154,— delOOKilogr.
en dat de onkosten van vracht, commissie, enz.
bedragen Fr. 745,60. Als nu de wissel is / 56y\

,

wat bedraagt dan zijne winst?
Wat zoude de winst geweest zijn , als de inkoops-
prijs in voorstel 755 geweest was 2 £ St. 12 Sh.
6 d. en de verkoop geschied was a ƒ 70y\ ?

Iemand koopt 240 blokken tin Banca , wegende
6256 Ned. pond k f 50^ de 50 Ned. ponden; hij

berekent op den inkoop nog aan onkosten te moe-
ten betalen ƒ 53,75 en verkoopt in eens de geheele
partij a ƒ 52| de 50 Ned. ponden , wat is alsdan
de winst van elke ƒ 100 van zijnen inkoop ?

Een koopman zendt eene partij suiker naar Livorno,
bestaande in 40 kisten geraffineerde suiker, we-
gende Blo. elke kist 235 Ned. ponden , ingekocht
k f 55| de 100 Ned. pond ; bij de verzending heeft

hij aan diverse onkosten te betalen ƒ 325,40 maar
ontvangt restitutie van betaalde inkomende regten

a ƒ 30 per 100 Kilo Netto ; voor hoeveel Lire

moet dan de 100 pond te Livorno verkocht worden,

als 100 Lire gelijk zijn aan ƒ 41| en Livorno aan
vracht, commissie en andere onkosten berekent

758,40 Lire ?

759. A. te Amsterdam ontvangt uit Bremen eene partij

Maryland tabak, om die te verkoopen. Volgens
bijgevoegde factuur , weegt de partij 74 Ctr. 7 pond
en bedraagt met alle onkosten te Bremen Th.
Louis d'or 2268—25 Groot. In Amsterdam wordt
daarenboven nog betaald ƒ 238,20 aan vracht, com-
missie , enz. en het ^ Ned. pond verkocht aƒ0,61 *

;

wat is dan de winst voor Bremen ?

760. A. koopt eene partij goederen voor ƒ 6375 , te be-

talen over 3 maanden ; hij verkoopt daarvan ^ ge-

deelte a contant voor ƒ 2125 ; eene maand later

verkoopt hij een ander gedeelte voor ƒ 2100, te be-

talen 1 maand na dato , en nog eene maand later

verkoopt hij het resterende wederom a contant voor

ƒ 2400 ; als hij nu voor het bedrag van den eer-

sten verkoop wederom andere goederen koopt, die

hij op 3 maanden met ƒ 120 winst , voor dat van

den tweeden goederen , die hij op 2 maanden met

f 90 winst en voor dat van den derden goederen

,

die hij op 1 maand met f 75 winst verkoopt : wat
is dan zijne winst op deze som van ƒ 6375?

761. Iemand mengt vier soorten van koopwaren in ge-

lijke hoeveelheid dooreen , en wel van 70 Cts.

,

75 Cts. , 90 Cts. en ƒ 1,10 het pond ; als hij nu
15 Cts. per pond wil winnen, voor hoeveel moet
hij dan 1 pond verkoopen ?

762. iHoeveel zoude dit bedragen , als hij 80 pond van

elke soort genomen had , en bij den verkoop be-

vond in het geheel 20 pond te hebben ingewogen?
763. Iemand ontvangt uit Hamburg 4 partijen goederen,

en wel

:

de Ie wegende Bto. 4 Ctr. 84 pond Tara 95 pond a 14 Sch.Bco.

* 2e » " • 3 '/ 100 * // 84 z' k 121 i' *

«3e " * 4 * 25 * «' 92 * k 13 * «

H 4q m // 3 " 88 * " 96 // a 15 -^ *

Wat is dan de prijs van een Ctr. bij de vermen-

ging dezer goederen ?

764. Een goudsmid mengt ondereen /^ Ned. ponden

11.;:.
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goud, dat hij bij inkoop met ƒ 1574,60 het Ned.
pond betaald heeft ; -^^ Ned. pond zilver ingekocht

k f 112,50 en | Ned. pond koper ingekocht a 24ï
Cts. het Ned. pond ; wat kost hem het geheele

mengsel , en wat is de prijs van een lood ?

Een koopman ontvangt uit Riga 4 partijen tarwe,

als volgt

:

de Ie groot 84 Tschetwert k 104 Z. Roebels.
' 2e ^^ 60 » 6 Tschk. 2 Tschas. a 98 1 Z. Roeb.
'^ Se ^ 72 '» 4 * 1 # a 87,40

4e 55 k 75,60

'

766.

7G7.

768.

769.

770.

771.

772.

773.

Als nu 25 Tschetwert zz: 14 Ned. lasten en 1

Z. Roeb. zr ƒ 1,90 berekend worden: wat zal dan
de prijs zijn van 1 Ned. last , als deze vier par-

tijen onder elkander vermengd worden?
Hoeveel ponden van 125 Cts. en van 140 Cts.

moeten ondereengemengd worden , om eene koop-
waar van 132^ Cts. het pond te verkrijgen?

Hoeveel ponden van 60 Cts. , 70 Cts. en van 80
Cts. moeten vermengd worden , om eene koopwaar
te hebben van 72^ Cts. het pond?
Hoeveel kannen van 10 Cts. , 15 Cts., 17i Cts. en

van 20 Cts. moet men bijeendoen , om eene waar
van 16 Cts. de kan te bekomen?
Hoeveel goud van 18 karaten moet men mengen
bij yL Ned. pond van 23^ karaat, om goud van
21 1 karaat te verkrijgen?

Iemand heeft 2 Ned. vaten wijn van 60 Cts. de

kan en 96 kan a 80 Cts.; hoeveel wijn van 75 Cts.

de kan moet hij daarbij voegen , om wijn van

72i Cts. de kan te hebben?
Hoeveel goud van 14 en van 21^ karaten moet men
met 1| ons koper vermengen , om goud van 12

karaten te verkrijgen ?

Iemand heeft 240 Ned. pond suiker h f 0,22 ^ het

^ Ned. pond , 200 Ned. ponden suiker a ƒ 0,24 ;

180 Ned. pond. h f 0,32. Hoeveel ponden van

ƒ 0,40 het I Ned. pond zal hij daarbij moeten voe-

gen , om suiker van ƒ 0,35 te verkrijgen ?

Als hij 1000 Ned. pond k f 0,35 had moeten ver-

krijgen, van welken prijs had dan de laatste partij

moeten zijn ?
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774, Een goudsmid heeft 36 lood zilver van 912 wigtjes

fijn ; 28 lood van 820 wigtjes fijn , en 20 lood van

640 wigtjes fijn ; hij wil door bijvoeging van zilver

van 1000 wigtjes fijn , en van koper hiervan ma-
ken 12 ons zilver van 875 wigtjes fijn , hoeveel

zal hij dan van ieder dezer moeten nemen ?

775. Een wijnkooper heeft 5 vaten wijn, en wel:

N°. 1. inhoudende 225 Ned. kan è. ƒ 0,50 de kan
2. » 240 D >» » :f 0,54

3. '. 275 » » » ^ 0,571

4. 9 260 9 j) )) . 0,60

5. » 250 » » » ^ 0,62

Hij wil daarmede 6 vaten vullen, ieder inhoudende

250 kan k ƒ 0,55 de kan ; als hij het overbedrag

der betere soorten tot verbetering der mindere be-

zigt , en tot vermindering der betere soorten wa-
ter gebruikt, in welke verhoudingen kan hij deze

vermenging doen ?

//O.

///.

Hoeveel is de waarde der uitdrukking:

3|J6(5
- 2|) + 9i[15 - (12i - 7f)]}

7tV[16 - (7| - 51)] ?
^

Hoeveel is de waarde der uitdrukking:

3,075^315 -^ 8,75(15,3'^ — Ofi^^)j

15,28 — (7,05 — 5,8075)

778. Welk deel zijn 11 Sh. 10| d. St. van oen £ Ster-

ling?

779. Hoeveel bunders zijn 21 Eijnl. morgen 350 Q Eijnl.

roede ?

780. Hoeveel Ned. ponden zijn 15 Berk 9Pud25pond?
781. Hoeveel Dukaten kan men koopen voor 1215 Fl.

,

als 1 Dukaat kost 4 Fl. 50i Kr. ?

782. Wat kost een stuk, als het schok kost 57 Th.
221 Ngr., als 1 Ngr. = 6 Cts. Holl. geld is?

783. Wat kost 1 Ned. el , als 2640 Yards kosten 26

£ St. 10 Sh. 8 d. ? {l £ St. =f 12,—.)
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784. Wat kosten 50 Ned. pond. te Amsterdam , als 25
kisten Brazilië suiker te Eio*Janeiro , wegende 960
Arrobas, volgens factuur bedragen 1256480 Reis

,

en 1 Arrobas gelijk aan 32 pond te Lissabon , 53
pond te Lissabon gelijk aan 58 pond te Lyon

,

23| pond te Lyon gelijk aan 21 pond te Lubeck

,

13| pond te Lubeck gelijk aan 15| pond te Ar-
changel , 40 pond te Archangjel gelijk aan 19{f
Ned. ponden, 400 Reis gelijk aan 1 Cruzado en
40 Cruzado's gelijk aan ƒ 42| zijn , als daaren-
boven nog aan diverse onkosten ƒ 6,25 per 50
Ned. ponden berekend moet worden ?

785. Als 1 Zoll-Centner (100 Zoll ffi) gelijk is aan 106,94
Pruis.= 106,924 Leipz. =z 103,204 Hamb. =z 106,857
Frankf. ligte, = 100,301 Brem. =: 89,284 Weener,
=1 122,097 Russ. en — 110,232 Eng. avoirdupoids
ponden is ; aan hoeveel ponden Zoll-geiüicht ^ijn dan
100 ponden in Pruissen , Leipzig , Hamburg , enz.

gelijk?

786. Iemand ontvangt uit Leipzig de volgende partijen

goederen : N°. 1 wegende Bto. 3 Ctr. 85 pond
;

N^. 2 wegende Bto. 3 Ctr. 62 pond ; N°. 3 we-
gende Bto. 4 Ctr. 10 pond ; N°. 4. wegende Bto. 4 Ctr.

39 pond en N°. 5 wegende Bto. 3 Ctr. 75 pond. Als
hij per Zoll-Centner aan vracht moet betalen Th.
2 en 10 N. gr., wat bedraagt alsdan de geheele vracht

in HoU. geld, en als de Tara bedraagt voor N'^'. 1,

52 pond , N^ 2, 48 pond, N^ 3, 68 pond, N°. 4,
72 pond en N°. 5. 60 pond, Leipz. gewigt, welke
vracht heeft hij dan per 50 Ned. ponden te bere-

kenen, als 140 Th. = ƒ 250 zijn?

787. Hoeveel is 72 £ St. 10 Sh. 8 d. x 8/^ ?

788. Als 5| Ctw. te Londen gekocht zijn voor 85 £ St.

17 Sh. 6 d. , wat bedragen alsdan 9 Ctw. 2 Qu.
24 pond?

789. Wat kost 1 anker wijn in Amsterdam , als het

Ohm in Frankfort a/M. kost 69 Fl. en 100 Fl.

gelijk zijn aan f 99| ; wanneer 1 anker ziz 48,8

Ned. kan , 1 Ohm te Frankfort = 2 J-j- Pr. Eimer,
en 1 Eimer :=z 74,9 Ned. kan is?

790. Vijf personen hebben tot een' gemeenschappelijken
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handel bijeengebragt de volgende kapitalen: A.
ƒ6000, B. ƒ4000, C. ƒ4000, D. ƒ3000, E.
ƒ 9000. Zij sluiten hunnen handel met een kapi-
taal van ƒ 28000 ; hoeveel zal ieder daarvan be-
komen , als A. van zijn aandeel in de winst ont-
vangen heeft ƒ 500 , C. ƒ 300 en E. ƒ 400.

791. Drie kooplieden huren een pakhuis a ƒ 200 in het
jaar. A. bergt daarin van 1 Mei tot 10 Junij 200
balen koffij , wegende Bto. 10750 Ned. ponden

;

B. van 5 Mei tot 1 Julij 400 balen rijst, wegende
Bto. 21980 Ned. pond; C- van 15 Mei tot 10
Julij 100 vaten tabak , wegende Bto. 16850 Ned.
ponden. Den Isten Augustus laat A. daarin bren-
gen 300 balen koffij , wegende Bto. 16250 Ned.
ponden , waarvan hij den Isten September verkoopt
Bto. 5250 Ned. ponden , den 15deii October Bto.
6275 Ned. pond , en den lOden de rest. B. laat

1 September daarin opslaan 250 balen rijst, we-
gende Bto. 12960 Ned. pond, en verkoopt daarvan
1 October Bto. 3240 Ned. pond, 15 November
4740 Ned. pond en 4 Januarij des volgenden jaars
de rest. C. bergt daarin 10 October 12740 Ned.
ponden tabak, verkoopt daarvan 15 December
6750 Ned. pond en den 15den Februarij de rest.
Als zij nu 1 Maart voor gezamenlijke rekening
goederen koopen en in hun pakhuis laten opslaan

,

hoeveel zal ieder dan op p°. Mei van de huur moe-
ten berekend worden ?

792. Vier graankoopers huren gezamenlijk een pakhuis
voor ƒ 350 in het jaar. A. laat daarin opslaan
den lOden Mei 12 last 15 mud ; 18 Julij 8 last 20
mud ; 24 September 15 last 12 mud , en verkoopt

:

15 Junij 9 last 24 mud ; 10 Augustus 6 last 10
mud ; 5 October 4 last 9 mud ; 20 Januarij des
volgenden jaars 8 last 12 mud , en 16 Maart de
rest. B. koopt 1 Junij 16 last 14 mud ; 15 Sep-
tember 12 last 18 mud ; 10 November 15 last 24
mud; hij levert daarentegen den 15deii van elke
maand af 3 last 10 mud tot op den 15<ien April,
waarop hij den geheelen voorraad verkoopt. C.

f

'



I

120

koopt 15 Junij 10 last 20 mud; 1 October 12 last

24 mud , en 10 December 16 last 20 mud ; hij

verkoopt echter 1 Julij 9 last 15 mud ; 16 No-
vember 10 last 12 mud; 15 Februarij 8 last 16

mud, eii 30 Maart de rest. D. koopt eindelijk

5 Julij 34 last 20 mud, te leveren in drie partijen :

de eerste, zijnde de helft, op 1 Augustus, | gedeelte

op 1 September en de rest op 1 October ; hij ver-

koopt 15 Augustus 5 last 15 mud; 20 November
8 last 22| mud ; 10 Januarij 9 last 24 mud , en
24 Maart de rest. Hoeveel zal nu elk den IstenMei

van de huur worden berekend ?

I^Jo. Iemand heeft eene partij goederen ontvangen in 24
kistjes , lang 5 palm 7 duim , breed 35 duim en

lioog 4 palm ; hoeveel kistjes van 6 palm 5 duim
lang, 3 palm 8 duim breed en 2 palm 75 streep

hoog heeft hij noodig tot het verpakken van deze

goederen ?

794. Een boekhouder heeft de volgende drie maandelijk-

sche proefbalans opgemaakt:

F^.
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NAMEN DER REKENINGEN.

ristina

Kapitaal. . • •

Woonhuis en Erve
Kassa ....
Scheepsaandeelen

.

Joh. van den Berg
Goederen-rekening
Onkoslen-rekening
P. Calkoen. . .

J. Randon te Londen, Z/R.

Provisie-rekening.

Het schip Chrislina

Reederijreken. van het schipCh

Kargazoen naar Suriname.

H. Aalders

Goederen in Commissie. •

J. Brouwer . .

F. Willers. . .

Ph. Gratz Ie Leipzig, M/R.
Traite-rekening •

Rémise-rekening .

J. Randon te Londen, M/R.
Interest-rekening.

Effecten-rekening

Boderaerij-rekening

J. Hendriks . •

J. Greveling • .

P. Kleine . . .

G. Hobson te Londen, M/R*
Wisselrekening • • • •

G. Hohson te Londen, Z/R.

Goederen naar de West- Indien

J. Marshall te Londen, Z/R.

G. Handler ie Hamburg, Z/R.

H. Karsten. .•••••
Huishouding-rekening . . .

Retouren van de West- Indien

J. Meisner te Keulen, Z/R. .

De insolvente boedel van B. Jansen

Retouren van Suriname . . .

J. Wix & C°: te Paramaribo, H/R

Debet.

» 9000,—
» 11682454}
»

o

»

»

3255
2154
18796
3429
135

50
16

08
10
10

557 17i

» 2552083
» 8926J—

12354—
3836 20
1801180 »

9144 61 »

105070 »

9063 »

5015'09i »

»

»

»

»

»

»

»

»

o

»

»

»

)}

»

»

»

»

»

»

o

»

»

»

»

f

»

»

»

»

»

»4293i—
1433 67i »

— f»)

6123
2500
1198
3820
574

75

80
17
90

746 90
525797§
1558 92 i

155185
1154
1154

15039
700
1752
1609
1448

11800
2130

56
56
83

60
77
75

»

»

»

»

»

»

D

)>

»

)>

»

»

»

Credit.

88093 22i
9962 50
16977|71
3320—
215416
18761 '98

321345
135,10

557|17i
5103

23750—
17765—
14720—
3836 20
180180
9144 61
1050 70
90 63

5015091
4293|—
1433 67i
52083
6194 37§
2889 37e
1198^
3820
574
745

5291
1558
1860
1154
1154

15039

1936
1609
1448
12786
2130

17
90
25

67f
92|
50
56
56
83

10

77
75
13

Met welke sommen zal hij sluiten ?

6
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795. A. ontvangt uit Dantzig de volgende partiien granen

:

Ie. 64 Wsp. 16 Sehf. k 85* Th. het Wsp. 2e. 81
Wsp. 12 Sch. k 90| Th. 3e. 72 Wsp. 20 Schf.

: . k 93i Th. en de 4e. 96 Wsp. 18 Schf. a 89| Th.
Aan Commissie en verdere onkosten betaalt hij

I \
'^^^^ ^^' 25 Sgr. ; aan Vracht , Assurantie , enz.

"^ ƒ 2560,40, hoeveel bedraagt zijne winst, als hij
daarvan verkoopt 20 last 15 mud a ƒ 405,60; 10
last 20 mud a ƒ 425,— , 40 last 18 mud a ƒ432,50

i i en de rest a ƒ418,60 het last, als 140 Th gelijk
zijn aan ƒ 250, en 1 Schf. = 55 Ned. kop?

796
'
Iemand koopt 2 partijen goederen van gelijk gewigt,

.
maar verschillende kwaliteit ; van de geringste

: soort koopt hij 45 Ned. pond voor ƒ 100 en van
de beste soort 36 Ned. pond voor ƒ 100. Als hij
beide partijen in één koop over doet tegen 81 Ned.
pond voor f 200 , wat is dan zijne winst of verlies

_

op 1 Ned. pond ?

79.7.; Een zilversmid heeft 5 soorten van zilver en wel
van 785 wigtjes fijn, van 740 wigtjes fijn, van
720 wigtjes van 675 wigtjes en van 900 wigtjes fijn;
hy wil door zamenstelling verkrijgen zilver van
750 wigtjes fijn : hoeveel deelen van elke soort kan
hij daartoe gebruiken?

798. Iemand koopt 4 wissels , en wel

:

N°. 1. groot 405 £ St. 15 Sh. O/I. Harrison 2/m.
dato a ƒ 12,875 per 1 £ «t.

» 2. groot 3640 MBco. O/A. Vogel 2/m. dato
^ ƒ 36fJ per 40 MBco.

» 3. groot 2875 Fl. 45 Kr. O/I. Bethmann 2/m.
dato k f 24^ per 20 Fl.

» 4. 4175,60 Francs O/M. Königsvvarter l/m.
dato k ƒ 56t per 120 Francs.

Hij zendt deze wissels naar Hamburg , waar zij

verkocht worden : het Londensch papier a 13 MBco.
6 Sch. per £ St.; dat op Weenen aFl. 151 per200
MBco. en dat op Parijs a Fr. 185| per 100 MBco. ; als
Hamburg in alles aan onkosten berekent 108j MBco.
en Amsterdam de gelden overzendt in 4 gelijke
wissels op Amsterdam, hoe groot is dan ieder, als
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Hamburg die wissels koopt k f 36| per 40 MBco.

;

en hoeveel heeft Amsterdam dan gewonnen of ver-
loren ?

799. Iemand koopt 4 vaten wijn en wel N°. 1 , inhou-
dende 650 Ned. kannen è, 72f§ £ vl. per vat van
930 kan ; N^. 2 , inhoudende 740 Ned. kannen a
83^ £ vl. per vat van 930 kannen ; N"^. 3 , inhou-
dende 695 Ned. kann. k 80| £ vl. per vat van
930 kann. en N^. 4, inhoudende 810 Ned. kann.
a 66f £ vl. per vat van 4 okshoofden; hij betaalt
aan verschillende onkosten op de geheele partij

ƒ 425,92. Als hij nu van dezen wijn 4 vaten vult

,

ieder inhoudende 150 Ned. kan van elke soort , en
de resten ook in een vat onder elkander mengt

,

voor hoeveel zal hij dan het Ned. vat moeien ver-
koopen van elk der beide soorten , als hij bereke-
nen moet van ieder der vier ingekochte vaten 10
kan bij de vermenging te verliezen , en aan ar-
beidsloon in alles te betalen / 86,50, om eene zui-

vere winst van ƒ 15,— per Ned. vat te genieten?
(Een £ vl. =z ƒ 6,—).

800. Drie kooplieden gaan eene Vennootschap aan , om
voor gezamenlijke rekening granen in te koopen
en te verkoopen : A. zal een kapitaal aanbrengen
van ƒ100000; B. zal inleggen ƒ40000 en zich
belasten met den inkoop op verschillende plaatsen

,

en C. zal storten ƒ 20000 en met den verkoop be-
last zijn , terwijl een vierde persoon Boekhouder
zal zijn en voor zijne moeite ^ van de winst ge-
nieten :

B. koopt op verschillende tijden k contant:

Te Dantzig 254 Wisp. Tarwe a 94i Th. het Wsp.,
k 140i Th. per ƒ 250.

» » 365 Wisp. Rogge a 67f Th. het Wsp.,
k 140i Th. per ƒ 250.

Te Hamburg 152 Last Gerst a 305 MBco. het Last,
a ƒ 35,40 per 40 MBco.

Te Lubeck 215 Last Tarwe a 175| Th. het Last,
k 1411 Th. per f 250.

Te Bremen 284 Last Rogge a 132^ Th. Ct. het

Last , a 142i Th. per ƒ 250.
6*
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Te Keulen 324 Wisp. Rogge a 65| Th. het Wsp.
140i Th. per f 250.

De onkosten te Amsterdam aan vracht , opslaan

,

enz. bedragen ƒ36012,— en voor persoonlijke on-
kosten berekent B. eene som van ƒ 1875,—

.

C. verkoopt op verschillende tijden a contant:
82 last 15 mud tarwe k f 405 ; 80 last 20 mud
tarwe a ƒ 436,— ; 90 last 24 mud tarwe a /*4l2i ;

—
104 last 18 mud rogge è./ 275; 112 last 15 mud
rogge a ƒ 285,20 ; 96 last 24 mud rogge èƒ292,50;
163 last rogge k f 282,75 ; — 96 last 25 mud
gerst a ƒ 336. Zes maanden na het aangaan der
overeenkomst wordt de rekening afgesloten , en de
resterende granen tot de volgende prijzen verkocht;
de tarwe è, ƒ 385,60 ; de rogge a ƒ 275,— en de
gerst a ƒ 285,60 het Ned. last ; als B. en C. voor
hunne moeite van elke ƒ 100 in- of verkoop ƒ2,—
kunnen berekenen , en de winst verder in reden
van de ingelegde kapitalen verdeeld wordt, hoeveel
zal dan ieder hunner, alsmede de Boekhouder van
de winst ontvangen?

EINDE VAN HET EERSTE STUKJE.

TAFEL
VAN

Nederlandsehe en Yreemde Maten , Oewigteu
en llanten»

NEDERLANDSCHE MATEN , ENZ.

HET DECIMALE STELSEL.

1 Mijl = 100 roeden k 10 ellen ; 1 el zz 10 palm a

10 duim k 10 strepen.

1 n Mijl = 100 bunders k 100 D roeden è. 100 D
ellen; 1 n ^1 = 1^ D palmen k 100 Q duimen k

100 D Strepen.

1 Kub. el fWisseJ = 1000 kub. palm è. 1000 kub.

duim a 1000 kub. strepen.

1 Vat =z 100 kan a 10 maatjes a 10 vingerhoeden.

1 Last zz 30 mud a 10 schepel a 10 koppen a 10 maatjes.

1 Ned. pond (Kilogr.) =. 10 ons k 10 lood k 10 wig-

tjes k 10 korrels.

1 Scheepston rz U kub. el
,
gerekend z=: 1000 Ned. pond.

OUDE MATEN EN GEWIGTEN , DIE NOG IN GEBRUIK

ZUN, MET DE VERHOUDINGEN TOT HET

DECIMALE STELSEL.

1 Amsterdamsche roede iz: 3,68 Ned. el; zz 13 voet

è 11 duim k 12 lijnen.

1 Rijnl. roede zz 3,767 Ned. el ; zz 12 voet k 12 duim

a 12 lijnen.

1 Vadem van 6 Amst. voet zz 1,698 Ned. el; 1 Amst.

voet zz 0,283 Ned. el.

1 Vadem van 6 Rijnl. voet zz 1,884 Ned. el; 1 Rijnl.

voet zz 0,314 Ned. el.
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1 Geographische mijl =: 7407 Ned. ellen.

1 Amst. morgen = 600 Q roeden; = 81,2866 n
Ned. roeden.

1 Eijnl. morgen = 600 D roeden; = 85,1579 D
Ned. roeden.

1 Pondemaat = 240 Q roeden ; = 36,7436 Q Ned.
roeden.

1 D Amst. roede r= 169 G voeten k 121 n dui-
men; = 13,5477 n ellen.

1 D Eijnl. roede = 144 Q voeten è. 144 n dui-
men ; = 14,193 D ellen.

1 Kub. Rijnl. roede = 1728 kub. voeten; zz 53,4064
kub. ellen.

1 Kub. Amst. roede = 2197 kub. voeten; zz 49,8267
kub. ellen.

1 Schacht =z 4,4558 kub. ellen.

1 Vat fWijnmaatJ a 4 okshoofden k 6 ankers ; 1 an-
ker =: 38,8 Ned. kan ; 1 anker zz 2 steekannen a 16
mengelen.

1 Vat fBrandeivijnJ a 30 viertels; 1 viertel = 7,5 Ned.
kan; 1 viertel zz 6 mengelen.

1 Vat (BoomolieJ a 717 mengelen; zz 869,6 Ned. kan.
1 Kwarteel ("Traan) k 12 steekan ; = 232,8 Ned. kan.
1 Aam {Jenevermaat) k 128 mengelen ; zz 155,2 Ned. kan.
1 Aam fEaap en LijnolieJ k 120 mengelen; zz 144,5

Ned. kan.

1 Stoop (Brandewijn) =: 2,5 Ned. kan.
1 Last (Haring) k 12 ton k 4 kinnetjes; n: 14,533

Ned. mudden.
1 Last (Graan) k 36 zak k 3 schepels ; = 30,039 Ned.

mudden.
1 Ton (FruitJ k 34 vierdevat a 8 kop; zz 2,431

Ned. mud.
1 Ton (Turf) z= 2,27 Ned. mud.
1 Pond Amst. zz 0,494 wigtjes

, gewoonlijk berekend
gelijk i Kilogramme of Ned. pond.

1 Schippond k 20 lijspond a 15 pond; zz 148,227
Ned. pond.

1 Steen a 6 Amst. ffi ; zz 2,964 Ned. pond.
1 Pond {Medicinaal) ~ 12 Ons a 8 Drachmen a 3 Scru-

pels k 20 Greinen ; zz 375 Ned. wigtjes.
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1 Pond (Trooisch Gewigt^ Goud en ZilverJ = 2 Mark
è. 8 Ons a 20 Engels a 32 Azen ; 1 pond zz 492,16 Ned.

wigtjes.

1 Mark (Essaijeursgewigt ^ Goud) k 24 Karaten a 12

Grein a 24 Azen.

1 Mark (Essaijeursgeivigt ^ ZilverJ k 12 Penningen a 24

Grein; 1 Mark z= 246,16 Ned. wigtjes.

1 Mark {Juweliersgetvigt) k 1200 Karaten k 64 Grein

;

zz 246,153 Ned. wigtjes.

I Schok zz 60 stuks.

1 Gros = 144 stuks.

1 Dozijn zz 12 stuks.

MUNTEN.

KIJKSMUNTEN.

1 Rijksdaalder

1 Gulden
1 Tienstuiverstuk

1 Kwartgulden
1 Dubbeltje

I Stuivertje

1 Cent.

250 Centen.

100 »

50 »

25 •

10 •

5 i

X
2 Cent.

NEGOTIEPENNÏNGEN.

1 Gouden Rijder , ongeveer ƒ 14,50

i » » » :^ 7,25

1 Gouden Penning, » ^ 9,80

I » 9 » ^ 4,90

1 » Dukaat, i» ^5,60

I
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VREEMDE MATEN, GEWIGTEN EN MUNTEN

IN DIT STUKJE VOORKOMENDE,

BENEVENS

de Tephoading tot het Metrieke Stelsel

en onze Mant*

~o€>o-

Alexandrië, 1 Piek of Dirra (El) zz. 4 Rub. a 6 Kirat

;

— 0,677 Ned. el.

1 Oka = 400 Damm. k 16 Kirat a 4 Grein ;
—

1,235 Ned. pond.

1 Piaster rz 40 Para k 3 Aspers ; ongeveer 10 Cents
Ned. Ct.

Beijeren. 1 El iz: 2 voet lOj duim ; 1 voet =12 duim
k 12 lijnen ; 1 El = 0,833 Ned. el.

1 Schaffel =z 6 Metzen a 2 Viertel k 4 Maass è. 4
Dreissiger ; 1 Sch. =: 222,38 Ned. kop.

1 Schenk-Eimer rz 60 Maass, 1 Maass =r 1,069

Ned. kan.

1 Centner k 100 ® è. 32 lood k 4 Quentchen ; 1 pond
zzz 560 Ned. wigtjes.

1 Florijn Conv.-Munt k 60 Kreuzer , ongeveer gelijk

ƒ 1,20 N. Ct.

Brazilië. Maten en gewigten als in Portugal.

1 Milreis a 1000 Reis , ongeveer gelijk ƒ2,50 N. Ct.

Bremen. 1 El in 2 voet k 12 duim ; = 0,579 Ned. el.

1 Last = 40 Scheffel k 4 Viertel a 4 Spint; 1

Scheffel = 74,1 Ned. kop.

1 Oksh. =z H Aam a 4 Ankers a 5 Viertel k 2{

Stübechen k 4 Quart. 1 Stübechen = 3,221 Ned.
kan.
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1 Centr. zz: 116 pond k 32 lood è. 4 Quentch ; 1

pond z= 498,5 Ned. wigtjes.

1 Louis d'Or of Pistool = 5 Th. L. d'Or k 72
Grooten a 5 Schwaren. 1 Th. L. d'Or, ongeveer
gelijk ƒ 2,—.

Denemarken. 1 El = 2 voet k 12 duim ^12 lijnen

;

= 0,628 Ned. ellen.

1 Last — 22 Ton a 8 Schep a 4 Viertel.

1 Korenton = 139,12 Ned. kop.
1 Centr. = 100 ffi k 32 lood a 4 Quentch a 4 0rt;

1 « = 0,5 N. P.
1 Eigsbankdaler =z 6 Mark a 16 Schill. ; onge-
veer ƒ 1,30.

Engeland. 1 Yard — 3 Feet a 12 Inch a 3 Barleycorns— 0,914 Ned. el.

1 Ton = 2 Pipes a li Puncheons a 1^ Hogshead
k U Tieree a 2^ Rundlets k 18 Gallons a 4
Quarts k 2 Pints a 4 Gills ; 1 Gallon — 4,543
Ned. kan.

1 Last =z 2 Loads k l^ Chaldron k 4 Qaarters a 2
Cooms a 4 Bushels k 4 Pecks, a 2 Gallons, enz.

;

1 Quarter =: 290,78 Ned. kop.
1 Troypound rz: 12 Ons k 20 Pennyweights a 24
Grein k 20 Mites; 1 Pd. == 373, 24 Ned. wigtjes.

1 Ton (Avoir du poids gew.) — 20 Centweight k
4 Quarter k 2 Steen a 14 Pond k 16 Ons , a 16
Drams; 1 ffi Adp. = 453,56 N. W.

1 £ St. zz: 20 Shilling a 12 Pence ; ongeveer
ƒ 12,—

.

Frankfort alM. 1 El = 2 voet a 12 duim k 12 liinen
' = 0,547 N. ellen.

1 Malter ~ 4 Simmer k 4 Seehter k 4 Gescheid :

=: 114,729 N. kop.

1 Fuder = 6 Ohm a 20 Viertel a 4 alte Maass a
4 Schoppen; 1 alte Maass rz 1,793 N. kan.

1 Ctr. zz 108 <K ligt gewigt zz 100 i^ zwaar ge-
wigt a 32 lood a 4 Quentch ; 1 « liet gewifft
zz: 467,711 Ned. wigtjes.

& 6 fe
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1 Florijn zz 60 Kreuzer k 4 Pfenningen ; ongeveer

zz ƒ 1,— N. Ct.

Frankrijk. 1 Frank k 100 Centimes ongeveer gelijk aan

ƒ 0,47i N. Ct.

Maten en gewigten. Het Metrieke stelsel.

Hamburg. 1 El :z: 2 voet k 12 duim k 8 deelen zz:

0,573 N. ellen.

1 Last zz: 60 vat k 4 Himt a 4 Spint a 4 groote a

2 kl Maass.
1 Wispel zz 20, bij gerst en haver zz: 30 vat k 10

Scheffel ; 1 vat zz 54,962 Ned. kop.

1 Fuder =: 6 Ohm a 4 Anker a U Eiraer a 4 Vier-

tel k 2 Stübchen a 2 kan a 2 Quarter a 2 Oes-

sel ; 1 Viertel = 7,245 Ned. kan.

1 Centr. zz 112 pond a 32 lood a 4 Quentch a 4

Pfenningen , 1 ffi = 484,6 Ned. wigtjes.

1 Mark Banco = 16 Schill. k 12 Pfenn.; 1 Th. zz

3 MCt.
1 Mark Court ongeveer gelijk ƒ0,60 en 1 MBco.

ƒ 0,90 Ned. Ct.

Hessen-Darmstadt. 1 El zz: 2f voet k 10 duim k 10 lij-

nen zz 0,6 Meter.

1 Malter zz 4 Simmer k 4 Kumpf k 4 Gescheid

a 4 Masschen zz 128 N. kop.

1 Ohm zz: 20 Viertel è, 4 Maass è. 4 Schopp. ; zz

160 N. kan.

1 Centr. zz 100 ffi , 1 ffi = | Ned. pond.

Munten als in Frankfort.

Jamaica. Maten en gewigten als in Engeland.

Lomhardye. 1 Mehro zz 10 Palmi a 10 Diti ; zz 1 Ned. el.

1 Braccio da lano zz 0,683 Ned. el, 1 Bracc. da

seta z= 0,693 Ned. el.

1 Libra zz 10 Ons è, 10 Grossl k 10 Denari zz 1

Ned. pond.

1 Lire austriaca zz 100 Centesimi ; 1 Lire ongeveer

ƒ 0,40 N. Ct.
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Lucca. 1 Canna = 4 Braccio de seta zz 0,578 N. el.

1 Libra zz 12 Ons k 24 Denari ; = 334,5 Ned.
wigtjes.

1 Lire Nuova =: 20 Soldi k 12 Denari of è. 5 Cen-
tesimi ; 1 Lire = ƒ 0,40 N. Ct.

Uibeck. 1 El =: 2 Voet h 12 duim k 12 lijnen =z 0,575
*

Ned. ellen.

1 Last — 8 Dromt k 3 Tonnen k 4 Scheff. a 4 Vat;
1 Scheff. (rogge en tarwe) = 34,694 Ned. kop

;

1 Scheff. (haver) zz 39,514 kop.

1 Ctr. =: 8 Lijsffi a 14 ffi a 32 Lood è. 4 Quentchen

;

1 ffi = 486,474 Ned. wigtjes.

1 SchipïÈ =: 2i Ctr.

1 Th. =: 3 Mark k 16 Sch. k 12 Pf. ; ongeveer
= ƒ 1,80.

Mexico. Maten en gewigten als in Spanje.
1 Peso of Piaster =z 8 Realen de Plata a 4 Quar-

tellas k 3 Granas ; 1 Peso ongeveer gelijk ƒ 2,

—

Ned. Court.

Modena. 1 Quintal = 100 Libbre è, 12 Ons a 16 Fer-
lini ; 1 Libbra zn 340,46 Ned. wigtjes.

Napels. 1 Canna = 10 Palm a 10 Decime a 10 Cente-

sime ; zz 2,6455 Ned. el.

1 Cantaro grosso zz lOORottoli a 2f Libbre ; zz 89,1
Ned. pond.

1 Cantaro piccolo zz 100 Libbre zz 32,08 Ned. pond.

1 Ducado zz 100 Grani a 10 Cavalli ; ongeveer ge-

lijk ƒ 2,~.

Oostenrijk. 1 El zz 2,465 Voet a 12 duim a 12 lijnen

z= 0,779 Ned. el.

1 Wijn-Eimer zz 41 Maass a 4 Seitel; 1 Maass zz
1 415 Ned. kan.

1 Ctr. — TOO 4 a 32 Lood a 4 Quentch ; 1 <K zz
560 Ned. wigtjes.

1 Th. zz U Fl. a 60 Kr. a 4 Pf. ; 1 Florijn onge-

veer gelijk ƒ 1,25.
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Oost'Ind. Comp. fJBritschJ. 1 Hauth zz 16 Tussoos =
0,457 Ned. ellen.

1 Khahoon zz 40 Maunds of 16 Soallis a 20 Pallier

a 4 Eaiks a 4 Koonkes; =: 1318,44 Ned. pond.

1 Candy zz 20 Maunds a 40 Seers a 30 Parahs

;

1 Maund zz 12,7 Ned. pond.

1 Ropy zz 16 Annas a 12 Pice ; 1 Lak zz 100,000
Ropies.

1 Ropy ongeveer ƒ 1,—

.

Perziê. 1 Góss Schah zz 1,016 Ned. el ; 1 Göss Mo-
casar zz: 0,935 Ned. el.

1 Toman zz 10 Sachibkiran a 2 Papubatz a 10 Schahis.

1 Toman ongeveer rzi 1 Goud. Holl. Dukaat zz

ƒ 5,50 Ned. Ct.

Portugal. 1 Vara (El) zz 5 Palm a 8 Pollegadas^a 8
Linhas; 1 Vara zz 1,1 Ned. el.

1 Moyo zz 15 Faugas a 4 Alqueires a 4 Quartos a

2 Oitavas a 2 Salamins ; 1 Fauga zz 55,363 Ned. kop.

1 Tonelada zz 2 Pipas a 26 Almudas a 2 Potes a

6 Canadas a 4 Quartilhos; 1 Barrel zz 18 Almu-
das ; 1 Almuda {Lissabon) zz 16,741 Ned. kan

;

100 Alm. Lissabon rz: 66 Almudas Porto.

1 Quintal zr 4 Arrobas a 32 Libras a 16 Onfas a

4 Oitavas ; 1 Libra zz 459 Ned. wigtjes.

1 Milreis zz 1000 Reis ; 1 Conto zz 1000 Milreis

;

1 Cruzado zz 400 Reis.

1 Milreis ongeveer gelijk ƒ 2,50.

Pruissen. 1 El zz 25i duim a 12 lijnen ; 1 Voet = 12
duim ; 1 El zz 0,6669 Ned. ellen.

1 Wispel zz 2 Malter a 12 Scheff. a 16 Metsen a 4
Masschen ; 1 Scheff. zz 54,9615 Ned. kop.

1 Fuder zz 4 Oksh. a U Ohm a 2 Eim. a 2 Ank.
a 30 Quart. ; 1 Qu. zz 1,145 Ned. kan; ook wel
1 Eimer zz 72 Pr. kannen.

1 Ctr. zz 110 ffi a 32 Lood a 4 Quentch; 1 « =
467,71 Ned. wigtjes.

1 Th. zz 30 Silbergr. a 12 Pf. zz ongeveer ƒ 1,8a

Ned. Court.

i
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Rusland. 1 Saxhehr =r 7 voet of 3 Arschin a 16 Wer-
schock of 28 duim.

1 Arschin (El) = 0,711 Ned. ellen.

1 Tchetwert = 8 Tchetwerik a 4 Tchetwerka a 2
Garnitz a 30 Bekers; 1 Tchetwerik =z 209,9
Ned. koppen.

1 Berkowitz =: 10 Pud a 40 ffi a 96 Solotnik a 96
Doli ; 1 Pud = 16,3805 Ned. pond.

1 Z. Roebel a 100 Kopecken zz ongeveer ƒ 2,—

•

Saksen. 1 El = 2 voet a 12 duimen a 12 lijnen ; 1 el

Dresden zz 0,566 Ned. el ; 1 el Leipzig zz 0,565
Ned. ellen ; 6 Leipz. ellen zz 5 Brab. ellen.

1 Wispel zz 2 Maker a 12 (Dresden) Scheff. a 4
Viertel a 4 Metzen a 4 Masschen ; 1 Dresd.
Scheff. zz 103,829 Ned. kop.

1 Ctr. =: 5 Stein a 22 « a 32 lood a 4 Quentch.
1 ^ Dresd. = 467,086 en 1 ffi Leipzig =z 467,625
Ned. wigtjes.

1 Th. rz 30 Neugr. a 10 Pfenn. 1 Th. zz ƒ 1,80
ongeveer Ned. Ct.

Sardinië. 1 Raso (El) zz 0,6001 Ned. ellen.

1 Cantarello zz 4 Rubbi a 25 Libbre ; 1 Libra zz

368,88 Ned. wigtjes.
^

1 Lire zz 100 Centesimi ongeveer gelijk ƒ 0,47^,

Sedert 1 April 1850 is in Sardinië het Metrieke
stelsel ingevoerd.

Spanje. 1 Vara (El) zz 3 Pies of 4 Palmos of 4
Quartos; zz 36 Pulgados of 48 Dedos a 9 Lineas

1 Vara zz 0,835 Ned. ellen.

1 Cahiz of Carga zz 12 Fanegas a 12 Almudes ; 1

Fanega zz 54,8 Ned. koppen.

1 Moyo =3 16 Cantaras of Arrobas a 4 Cuartillos

a 2 Azumbres.
1 Pipa zn 27 Cantaros , 1 Bota zz 30 Cantaros

,

1 Cantaro zz 16,137 Ned. kan.

1 Quintal = 4 Arrobas a 25 <ffi a 16 Onzas a 8 Oiti-

avas zz 46,0135 Ned. pond.

1 Piaster of Peso Duro zz 20 Realen de Vellon a
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34 Maravedis, of zz lOf Realen de Plata a 34 Ma-
ravedis. Gefingeerde munten zijn de Doblon de

Oro en de Ducado di Cambio , die ingedeeld zijn

in 20 Sueldo's a 12 Dineros.

Volgens de muntwet van 15 April 1848 is de een-

heid der Spaansche munt 1 Piaster, Peso of

Duro a 20 Realen; de waarde van 1 Duro is

ongeveer f 2,50.

De invoering van het metrieke stelsel , volgens

de wet van 22 Julij 1849, is nog niet geschied.

Svriê. 1 Rottoli zz 12 Unz a 60 Dramm. 1 Rottoli zz

2,28 Kilogram.

1 Piaster zi 100 Aspers.

Toskane. 1 Braccio =: 20 Soldi a 12 Denari zz 0,584

Ned. ellen.

1 Cantara zz 100 Libbre a 12 Once a 24 Denari zz

339,54 Ned. wigtjes.

1 Lira zz 20 Soldi a 12 Denari , ongeveer gelijk

ƒ 0,40 Ned. Court.

Turkije, l Pik (groote) zz 0,686 Ned. el ; 1 Pik {kleine)

zz 0,652 Ned. eL

1 Kantar zz 44 Oka a 4 Cheky a 100 Drachme

;

1 Oka zz 1278,48 Ned. wigtjes.

1 Piaster zz 40 Para a 3 Asper ; 1 Piaster onge-

veer gelijk/ 0,10 Ned. Ct.

Tolgewigt. 1 Centr. zz 100 Tolpond a 30 looden ; zz 50

Ned. ponden.

Vereenigde Staten. Maten en gewigten als in Engeland.

1 Dollar = 100 Cents ; 1 DoU. ongeveer zz ƒ 2,40

Ned. Ct.

Zweden. 1 Famn. =: 3 Alnar a 2 Fot a 12 duim ;
1

Alnar zz 0,594 Ned. el.

1 Schip^ == 20 Lijsffi a 20 Skalpond ; 1 Centr. =z

100 , of zz: 120 Skalpond. 1 Skalpond zz 425,0824

Ned. wigtjes.
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1 Riksdaler = 48 Skillingar a 4 Styfver ; 1 Riks-
daler ODgeveer gelijk ƒ 0,70.

Zwitserland. 1 El = 2 voet a 10 duim a 10 liinen rr
0,6 Ned. el.

1 Malter = 10 Viertel a 10 Immi = 150 Ned. kop.
1 Ohm =: 100 Maass = 150 Ned. kan.
1 Ctr. = 100 « a 32 lood ; 1 ffi = i Ned. pond.
1 Frank zr 10 Batzen a 10 Rappen 1 Nieuwe Zwit-
schersche Frank = 1 Fransche Frank ; 1 Oude
Zw. Frank = If Fr. Frank.

ANTWOORDEN.

I.

De Tier Hoofdregelen.

A. Met onbenoemde geheéle Getallen.

1. 135879.

2. 1085043,

4. 7795497.

5. 64017048.

7. 2621152.

8. 2197629.

9. 33390000.

10. 6864000.

11. 920928.

12. 10271415.

13. 615153.

14. 301796.

15. 7017920.

16. 1365084.

17. 940653.

18. 1661334.

19. 64942725.

20. 307090176.

1. Optelling.

3. 161128.

2. Aftkekking.

6. 12999.

3. Vekmenigvüldiging.

21. 244100.

22. 7482.

.23. 98000.

24. 24648.

25. 560475.

26. 9506.

27. 989024.

28. 8648256.

29. 2623824.

30. 5005440.

31. 17264304.

32. 1617903.

33. 42861213696.

34. 382545865128.
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35. 96|f of ff.

36. 5343||.

37. 568fVV.

38. 322^^f.

39. 47T*yVir-

S.

4. Deeling.

40. 9S^U of !!•

41. 564ff^a of |f.

42. 113|i.

43. 70t.V^.

44. 187tV^-

Met onbenoemde gehroJcene Getallen,

1. Gewone breuken.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

5 4
7 •

1 80
Tl*
60

2 5 6

53

a. Herleidingen der Breuken.

59. 112 9 2 4_ 1116 , -Uil..
TTT"Ö» T"5 4 O» 15 4ÏÏ> 1 5 4 0>

1 1 «7
TT J

1308 1

ÏÏT 1

A-
51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

99 4 8
TTT •

8, 11, IH of i,

6A of i, 2tVV, 622t?t,

lOW of

12.

40.

45.

78.

25f.

174t-V.

60 ^11

61.

62.

63.

1 1

TTTTT»
5 5 7 7 0_
T5 4 0> 15 4 0*

30 80
9 2 40'

7920 3465 4 21^
TIjTTJ Tl4ir> T2 4T>

7 39J2.

f » ¥ 5

5 9 3
JJ TT 5 T> f, i.

H of f ' iff of H of

1 151» 21 of f , ill of il

of |.

h i
8 4 .

> TT ' TT > i» 1,
37.1 4 JL •

TT > T ? "57 ' 46 > i»
8
7 »

7 10 1 3_
TT » IT ' TT'

20
64. — 18f 10 ^T

32 32 32 32

TT ï

34.
T8 y

40
TT)
8
TT '

21
TT J

36
TT'

rT J II, 65. TT
3
T »

5_
1 6 2 5 ï

96
•2T of

35
7T»

58 -^-*-8JL
T4 4 5

4 0_
TTT )

32
TTT 5

I 4 4 >

«_8-
14 4 9

4 4
TTT 5

5 O
TTT '

93 .
TTT*

67. 3/^.

Q 9
"TT )

66. If , H of ItV» TT, tVt»

ixT*

6. Optelling der Breuken.

69. 420|.

70. 808ff

71. i.

72. H-
73. 26|.

74. 14|i.

75. 43A.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

3-3-
"l O'

22 .

6i.

2.

3291 |.

1756|.

828.

1106|.

925A.
2185||.

6517y/^.

122f.

5733.

308559|.

479681.

162960.

3087è.

6231 1|.

37380.

162866f.

809333^.

c. Aftrekking der Breuken.

76. 6H.
77. tVv
78. Zl 8

79. 845^.

80. 28fJ.

d. Vermenigmldiging der Breuken.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

35475.

195416|.

57963U.
2392000.

43633^.

801931.

231375.

25
TT'
28
TT'

iT»
2 I 7
T7T'
_4
IT'
5
TT'

23|.

172f|A.

504|3|.

139m.

11221t-V

1601H|.
58702^1-.

i'l\
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126. 159784||f. 128. 40651

127. 20893|f|.

e. Deeling der Breuken.

129. tV- 147. ih
130. ^^ 148. tVt-

131. /r- 149. ini.
132. 150. 6H.
133. ïVt. 151. h
134. irV- 152. ut-
135. l|. 153. Ifi.

136. tV- 154. 154.

137. Uh 155. 38|.

138. Hh 156. 42|.

139. 16^. 157. n-
140. V/t- 158. A-
141. UI- 159. ui.
142. 15 5 160. 14^.

143. i^nh' 161. 105^\

144. HH' 162. 45231

145. 29|H. 163. 26.

146. 3i|Hi- 164. mu-

'TTT'

2. TlBNDBELIGB BKEDKEN.

a. Verandering van eene gewone Breuk in eene tiendeelige.

165. 0,875. 171. 52,6.

166. 0,8. 172. 0,$.

167. 0,203125. 173. O.Sjf.

168. 0,016. 174. 0,42857j[.

169. 0,0578125. 175. O^^.

170. 7,35. 176. 0,342857^.

177. 0,$4705882352941|.

178. 6,456^16$.

179. 24,32^4285/.

180. 8,152/.

181. 87,2^7142^.

182. 12,3^^.

6. Herleiding eener tiendeelige Breuk in eene gewone.

183. 4
IJ' 192. |.

184. 57
200' 193. //^.

185. 1 6
T2T* 1 Q4 3 1

186. 1 195. i|.

187. 6 6 7
1 00' 196. T-VVö of AV of tVt-

188. 4
9*

107 2857 of 285 r^f 57

189. 38 9
TÖÖ* 1 98 3 6 9

190. _7
T2'

1 QQ 6 4 7 nf 13lu;^. Töö-FöiF ^^ 2Trö-Tr-

191. 9 200. ^1^.

c. Optelling van tiendeelige Breuken.

201. 6506,4288. 203. 4,3811.

202. 1896,9665. 204. 10036,045.

d. Aftrekking der tiendeelige Breuken.

205. 0,219. 208. 8,851.

206. 725,9007. 209. 549,565.

207. 55,46. 210. 74,943.

e. Vermenigvuldiging van tiendeelige Breuken.

211. 47,25. 218. 750.

212. 1937,5. 219. 8,7653.

213. 261. 220. 68702,5.

214. 24,57. 221. 227,505.

215. 0,015616. 222. 40629,6.

216. 0,0000030888. 223. 24,0944.

217. 3684,5. 224. 0,000344.
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225. 23,39. 238. 0,21164.

226. 133,4749375. 239. 231,5/.

227. 0,026. 240. 391162,5.

228. 0,0000091848. 241. 0,0717^.

229. 0,0046^;^. 242. 71,9;i.

230. 2,89476. 243. 12,296.

231. 7,536. 244. 8,^.

232. 0,00756. 245. 1580.

233. 0,006483. 246. 5,74204.

234. 0,0156. 247. 0,3364.

235. 0,87568. 248. 105,6.

236. 0,0000007. 249. 2,9424.

237. 1090. 250. 277,1776.

g. Vereeniging van gewone Breaken met tiende

251. 225,1745. 258. 30,58^.

252. 988HII of §. 259. 1,0$.

253. 31,295. 260. 34,35428.

254. 379,084. 261. 0,11^$.

255. 2H|. 262. 2,3129.

256. 4,725. 263. 0,09 of t-Wt
257. 5,62$. 264. 72,2868.

B. Met benoemde Getallen.

1. Herleidingen.

a. Eenheden of reelroadea tot onderdeden te herleiden.

265. 45608 Cts. . 268. 36080 Maatjes.

266. 72575 Cts. 269. 226 Rijnl. Duimen,

267. 758350 Maatjes. 270. 152i Shillings.

271. 399 Pounds.

272. 236250 Decimeter.

273. 4632 Pfenninaen.

274. 6795 Quentchen.

275. 833H Cent.

b. Onderdeelen tot eenheden of veelvouden te herleiden.

276. 8136,05 El.

277. 20 Last 12 Mud 8 Kop
4 Maatjes.

278. 5275,203f ^on.

279. 27 Th. 4| Ngr.

280. 0,58125 Pond.

281. 12£St. 5Sh. 8d.
282. J^ MBco.

283. 12450 Ngr.

284. 60 Ares 12 D Metres

54 Decimeters.

285. 2 St. O Pd. 31 Lood.

c. Herleiding van oude en vreemde Maten en Gewigten

tot tiendeelige.

286. 3,575 El. 295.

287. 17,846 El. 296.

288. 0,494664 Kub. N. El. 297.

289. 306,25 K. of 296,45 K. 298.

290. 72,384215 Bunder. 299.

291. 270,68985 Kub. El. 300.

292. 361 Kan, 3 Maatjes, 301.

2,5 Vingerhoeden. 302.

293. 835 Kan. 303.

294. 2570,5Kanof2398,7 K. 304.

2534,84 Sch.

33 Vat 89 Kan.

1,9908 Pond.

2,15315 Ponden.

0,639808 Ponden.

3,76926 Wigtjes.

128,10368 Wigtjes.

212,398 Wigtjes.

220,52 Wigtjes.

8,47042 Wigtjes.

d. Herleiding van Nederlandsche Maten en Gewigten tot oude.

305. 10 Voet, 9Dm., 6 Lijn. 309. 8Pd.,6Dr.,lScr.,4Gr.

306. 12 Roed. , O Voet, 3| 310. 24 Mk. , 19 K., 2 Gr.,

Lijnen. 20 Azen,

307. 742 Morgen, 90 Roed. 311. 6 Pd,, 4 Ons, 1 Engels,
308. 290ksh.,lAnk.,12M. 20 Azen.
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312. 3 M., 23 K., U Gr. 5 Engels, 17 Azen.

313. 13 Pd, 1 Mark, 2 Ons, 314. 3 Mark., 665 Kar,

e. Herleiding van Nederlandsche Maten en Gewigten tot

Buitenlandsche en omgekeerd.

* 315. 3514,8 Ned. Pond.

316^541,486 Ned. Kan.

317. 1180,7279 Ned. Pond.

318. 12,251 Ned. Pond.

319. 4 Last, 16 Mud, || K.

320. 171,296 Ned. Ellen.

321. 142,197 Ned. Pond.

322. 613,41 Ned. Ellen.

323. 13 Last, 14 Mud, 15K.

324. 782,026 Ned. Pond.

325. 10990,5 Ned. Pond.

326. 1688,695 Ned. Pond.

327. 87,808 Ned. El of

83,456 Ned. El.

328. 3572,05 Ned. Pond.

329. 4222,575 Ponden.

330. a. 570Okaas, 178Dr.,

2 Kirats, 1 Gr.

b. 12 Ctr. , 58 Pond.

c. 12 Ctr., 109 Pd.

23 Ld. , 3 Quen.

,

d. 20 Q., 69 Lib., 3

Ons , 2 Vert.

331. a. 720E1, lV.,8Dm.

b. 228Famn,2Aln.,

l.Fot, 9 Dn.

c. 680 Ellen.

d. 698 B., 12S.,7D.
332. a. 38 Cant. , 2 Quar.

,

H Ar.

b. 2 Oksh. , 2 Ohm

,

- 1 Eim. , 5 Quart.

c. 3 Ohms , 18 V.

d. 1 Pip , 1 1 Alm.

,

2 Can. , 2 Q.

333. a. 29L., 6Sch.,2V.,

3 Sp.

b. 22 L. , 6 Dr. , 2

Sch. , 3 Fass , of

25 L. , 5 Dr. , 2

Sch. , 3 Fass.

c. 65 W., 1 Malt., 14

Metz. , 3 Mass.

d. 51 Tschetwert,

3 Tschetwerik,

1 Tschetwerka,

1 Gos. , 3 Beker.

334. 599,2 Ned. Ellen.

335. 3837,108 Ned. Pond.

336. 756,73 Ned. Vaten.

337. 188,898 Ned. Ellen.

9

/. Herleiding van meerdere deelen tot mindgs en van

mindere tot meerdere vereenigd.

338. 13 Th., 15 Sgr., 9 Pf.

339. 130iÊSt.,15Sh.,I0§d.

340. 3 Ctr. , 28 Pond , 19

Lood , 1 Quent.

341. 6 Fud, 5 Ohm, 1 St.,

2 M. , 8 Gl.

342. 519/^ Sch.

343. 12260} Ngr.

344. 1677f§ Sch.

345. 1443,2 Hectom.

346. 408| Gld.

347. 108^3^ Gld. >

2. Optelling.

348. '2274 MBco. , 9 Pf.

3'^9. 7606 Pud , 2 Pond

,

66 Sol.

350. 3 Wisp. , 20 Sch.,

8^='^ Mtz.

351. 416iSt., 15Sh.,5^%d.

352. 360 Ctw., 494 Pond.

353. 15 December 1853.

354. 13 October 1852.

355. 15 of 12 April 1853.

356. 16 Januari) 1852.

3. Aftbkkeing.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

r>63.

317 Gld. %i Cts. 364.

53,4 El. 365.

58,72 Vat. 366.

23 Mud , 99 Kop.

21 MBco., 14 Sch., 6Pf. 367.

3 Ctr., 109 Pd., 28 L., 368.

1 Quen. 369.

16 êSt., 7Sh., 9| d. 370.

2077 DoU. , 28 Cts.

568 Rd., 30 Sk., 3 St.

4855 MBco. , 2 Sch.

,

8 Pf.

928 Gld. , 19 Cts.

37 Ctw. , 2| Pd.

7342 Gld. , 77 Cts.

282 Th., 24 Sgr., 8 Pf.

4. Veemenigvtjldiging van benoemde Getallen.

371. 597 ig St., 8 d.

372. 94 Berk., 5 Pud.,

24 Pond.

373. 818 MBco. , 7 Sch.

,

10 Pf.

374. 11403 Gld., 64 Cts.

7

lil

'
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375. 4532 MBco., 11 Sch.,

7iPf.
376. 336 Fl. , 32 Kr.

377. 76 Roeb. , 96 Kop.

378. 270 Gld. , 8 Cts.

379. 53 Fl. , 21 1 Kr.

380. 161Duc.,2Sd.,3|Din.

381. 7803 Gld. , 99i Cts.

382. 851 Piasters, 55j Asp.

383. 518 Milreis , 229| R.

384. 19Th., 18Sgr.,2|Pf.

5. Deelikg met benoemde getallen.

132Duk., 4F1., 6Kr.

1 Sh. , 8i d.

19Berk,9Pud,5Pond.

33 Ctr. , 37A Pond.

20 Th. , 8 Ngr. , 5 Pf.

82 Centimes.

4 JSt., 6 Sh., 3|d.

25 Silbergr.

26 Louis d'or.

Voorbeelden tot Oefening voor de vier Hoofdregelen met

benoemde Getallen.

385. 9 JSt., 8 Sh., f d. 393,

386. 6 Sh. Sterl., f^ d. 394.

387. 2 Berk , 2 Pud , 7|i 395.

Pond. 396.

388. 8Last,13Mud,2|Kop. 397.

389. ƒ9,54 het Mud. 398.

390. 4 Ngr. , 6 Pf. 399.

391. ƒ17,40. 400.

392. 745i maal. 401.

402. 11 Th., 16 Sgr.

403. 103 Last, 25 Mud,
2 Sch.

404. a. 15797 Th., 12 Ngr.

b. ƒ27250,515.

405. ƒ 17002,065 Winst.

406. Frs. 40260,20.

407. 1275 Ned. Pond.

408. a. 70 of 71 Dasen.

b. 39 » 38

c. 40 * 39 »

d, 47 Dagen

e. 29 of 30 Dagen.

ƒ. 67 » 66 »

409. 849 of 859 Dagen.

410. ƒ8876,14'.

411. 64 of 66 Dagen.

412. 7 Ctw. 13^ « heeft de

koopman behouden. A.
heeft 3 Ctw., 2 Quart,,

16| Pond; en B. 3

Quart., 15f Pond.

11

413. 113 Ctw., 35 Pond.

414. a. 1 MBco. 13 Sch. per

Ctw.;i.3Pf.p.Pond.

415. 61£st.,15Sh.,7d.'

416. 87 Ctr., 78^ ffiof87

Ctr., 95,^ e.

417. ƒ 1,57.

418. 977 Th. , 27 Sgr.

419. ƒ57,965.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

ƒ 3607,99.

ƒ46239,83 is 't Actief.

ƒ4029,28 is 't Passief.

ƒ42210,55 werkelijke

bezitting.

187,105 N. P. p. Vat.

ƒ 0,59 het i N. Pond.

1

l'l

427. X = 32.

428, X = 10.

429. X 27t\.

430. X = 80.

431. X z=: 4|.

432. X — 5|.

433. X — 18tV.

434. cc =: 4.

435. V — 16 1

436. X — 3f.

EVENREDIGHEDEN.
407 ~ — 399

438. X = 3^||.

439. X = 2,625.

440. a; = 80.

441. X = If.

442. X = 39,73($.

443. X = 2,2875.

444. X = 2,193f.

445. X = 8,208.

446. X = 0,2289.

1. REGEL VAN DRIEËN.

a. Gewone of Regte Kegel van Drieën.

447. 3796 Th. , 14 Ngr.

448. ƒ 117,32.

449. ƒ 1,49. .

450. '403MBco.,14Sch.,6P.

451. 1053 Roeb. , 3 Kop.

452. 1100 MBco., 12i Sch,

453. ƒ 2945,25.

454. Lires 3823.56.

455. ƒ222,07.

456. ƒ 3182,68.

457. 400Th.,10Sgr.,5§Pf.

458. ƒ 709,36.

459. ƒ0,305.

460. 10 Th., 29 Sgr., 5 Pf.

7*
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461. ƒ 30,75.

462. ƒ0,46.

463. ƒ180,70 het Ned. Last.

464. 26f Sch.

465. 5Ngr.,liPf.pr.Stuk.

466. ƒ 0,55 de Ned. Kan.

467. 211 Ngr.

468. ƒ0,455 Kopek, het Pd.

469. 158 ^st., 5 Sh., 3 d.

470. 327 Th. , 5 Sgr.

471. 11341,39i Francs.

472. 233 Th. , 8^ Sgr.

473. ƒ 0,07«.

474. ƒ 76,29'.

475. 363 Th. , 4 Sgr.

476. ƒ 2719,52.

477. ƒ2146,125.

478. ƒ 1664,28.

479. ƒ 276,75.

480. 715 Z. Roeb., 7' Kop,

b. Omgekeerde

501. 78,125 Kilogr.

502. 28f Dag.

503. 53j , dus 54 Man in

rekening.

504. 20| El.

505. 120 ffi.

481

.

2347 Fl. , 42 Kr.

482. ƒ255,41.

483. ƒ 1021,62».

484. ƒ 1400,97=.

485. ƒ 3205,58.

486. ƒ598,125.

487. ƒ 13882,375.

488. ƒ 1453,10.

489. ƒ 1210,84.

490. ƒ 1427,45.

491. ƒ 3016,97.

492. 85 £ St.

493. 1416iÊSt.,14Sh., 4|d.

494. ƒ 25410.

495. 4193 JSt., 9Sh., 5d.

496. 1497JSt., 2Sh.,Ud.
497. ƒ 1747,16.

498. ƒ9181,28.

499. 32 £St., 16 Sh., 6i d.

500. ƒ 1225,02.

Regel van Drieën.

506. 91| Dagen.

507. 45 Dagen.

508. 27U <K.

509. 30| El.

510. ƒ960.
511. 21i Dag.

2. ZAMENGESTELDE REGEL VAN DRIEËN,

512. 6323i El. 514. ƒ 1518,75.

513. ƒ 30,94. 515. ƒ 72,33.

516. 4645 Pond. 523. 5fV Pond.

517. 104i Mijl. 524. ƒ803,73.

518. 4 Last , 25 ^ Mud. 525. ƒ 0,41.

519. 9f Uur. 526. ƒ0,50.

520. 6i Gld. van ƒ 100. 527. ƒ 63,60 Interest.

521. 57 Paarden, en voor 528. 22i Palm.

1 Paard f Dag. 529. ƒ 4H.
522. 10 Knechten, en 1

Knecht voor
i-'y

Dag.

530. 2,083 El.

3. KETTINGREGEL.
531. ƒ 0,93. 536. 319 Th. , 25 Ngr.

532. MBco. 35.]12.10 Pf. 537. ƒ0,305.

533. ƒ5314,845. 538. 10| Pf.

534. 768 MRco. , 12 Sch. 539. ƒ 37,28.

535. 680 kub. Voet. 540. ƒ 11,97.

4. 6EZELSCHAPSRRKENING.
541. ƒ 1800 A. 9 12987,01 B.

* 1575 B. * 9740,26 C.

* 1125 C. « 7792,21 D.

542. ƒ3000 A. 545. ƒ 10368,66 A.

« 1500 B. '* 13824,88 B.

« 2000 C. * 16589,87 C.

> 4500 D. » 9216,59 D.

« 1000 E. 547. A. heeft tV? «^eel.

543. ƒ 1000,50 A. Winst. B. » tVt »

* 1334,— B. » f! 1 _S 5_ *'-'• • Tö7 "

« 1667,50 C. » 548. A. ƒ 1154,74 Winst

* 2001,— D. » B. * 993,42 »

* 2084,375 E. » C. « 1051,84 •

* 2584,625 F. » 549. A. * 16,20.

544. ƒ 19480,52 A. B. * 12,60.

lil
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t De koopman heeft voor 556. A./5333i. A.ƒ5000.

II
zich ƒ 16,80. » «5375. » *4222|.

Il 550. N°. 1: 14 Sh., 9 d.

;

B. > 666f . B. * 1400.

n > 2: 10 > 5^> » *2625. » »2977|.

> 3: 16 » 4 » 557. 265 Stukken van ieder

;

1 4: 11 » 11 I hij houdt ƒ 18 over.

1 > 5: 11 » 1 » 558. A.ƒ3664,06 v.d.winst.

1
» 6: 13 » 10 »

i 7: 9 » 2^»

» 8: 7 » 5 »

B. n 1832,03 » » »

C. « 2442,71 • » >

D.s 2931,25 > » r

551. Eerste partij ƒ0,24 het E. * 3786,20 » » »

Pond. 559. A. zal ontv.ƒ295,43.

Tweede partij ƒ 0,27 B. > » «341,06'.

B het Pond. C. » » *421,18^

Derde partijƒ 0,30 het D. » » «358,39.

'M Pond. E. » 1 * 803,96.

Il 552. A. ƒ 4,07. F. » » s 734,16.

Il B. « 4,88. G. • » » 469,82.

1

H

C. f 3,05. H. i » * 64,57.

1 itt ^^^- A. ƒ 63,60. I. » » * 634,44.

'
B. * 118,43. K. » » * 550,58.

1
1 C. « 57,97. 560. A. zal nog ontvangen

1 1 554. A. -^-^ deel. ƒ 13534,01.

1 1 B. W » B. » » * 5344,—.

1 ' 1 C. tVt » C. » » » 9102,27.

I 1 D. iU deel. D. f » » 5076,10.

!|

555. o. tV^ deel. E. » » • 708,42.

i. ƒ 131,28.

WINST- EK VERLIESREKENING. '

561. /• 0.37 Verkoop. 563. ƒ6,645de Brabants.El.

562. ƒ 412.61. Verkoop. 564. Voor 45Cts. het JN.P.

15

565. 1354 MBco., 1 Sch.

566. ƒ 581,38 verkoop voor

het Last.

567. / 96,93 winst.

568. ƒ 78,41 winst.

569. ƒ 1020,75 verlies,

570. ƒ 1386,28 winst.

REGEL VAN MENGING.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

589.

590.

591.

27 ets.

60 5 Cts.

28 Sh. , U d.

769 Wigtjes.

56 Graden.

8 Karaten.

25 MBco., lU Sch.

/•418,60^

4984^ Kisten.

2 Th. , 10| Ngr.

4 Pond van 75 Cts. en

5 Pond van ƒ 1,20.

135 Wigtj. van 912 en

37 W. van 740 deelen.

144 Pond van 27= Cts.

en 96 Pond van 40 Cts.

50,4 Pond van ƒ 2.

2,175 Ons fijogoud en

0,325 Ons Koper.

140 Pond van ƒ 1,10.

jSj. Lood van 23i Kar.

164f Pond van ƒ2U.
64 Pond van ƒ 0,80.

Onmogelyk.

5 deelen van ƒ 1,20

,

1 deel vanƒ1 en 1 deel

van ƒ 0,70.

592. 187 of62, of 349, of 31

deelen van 950 Wigtj.;

62 of 187, of 349, of 19

deelen van 875 Wigtj.;

63 of 138, of 201, of 31

deelen van 750 Wigtj.;

138of63,of201, of 19

deelen van 625 Wigtj.

593. 28, 18, 23 Kan van

84 Gr.

18, 28, 23 Kan van

80 Gr.

18, 28, 46 Kan van

75 Gr.

19, 16, 21 Kan van

50 Gr.

16, 19, 21 Kan van

40 Gr.

594. 0,15865Onsv.22iKar.

0,59135 » » 16 »

595. Hij moet gebruiken

333^Pond.a ƒ l,25en

266f Pond a ƒ 0,80.
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596. Van 785,4 Wigtj. fijn.

597. ƒ 1,37^» ofƒ 1,37^
598. 38^ Kan van ieder.

599. 83^ Kan van ƒ 0,60

in het eerste Vat.

100 Kan van ƒ 0,60

600.

in het tweede Vat.

56f Kan van ƒ0,60
met 43| Kan van

/l,06T-\inhet3deVat.

1 Kan a ƒ 0,47$.

601.

602.

603.

604.

605.

606.

607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

620.

621.

622.

HERHALING

300000.

467391.

793380.

31129275.

325095778.

1248175440.

9999.

3364.

90625.

683316.

84903J.

6763.

56421^V-

343928|f.

1552891200.

20
'

VAN AL HET
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1 20
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2
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37

4
T 9

13i

5 f 9 i.0 o
1 2 i >

10

enz.

enz.

6|

enz.

623.
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625. 10|Jf.

626. 589^.

627. 475/^.

628. 2313^.

629. 99221.

630. 972000.

631. 1078772-}.!.

632. 10892f.
633. 160114/,.

634. 36448|^|.

635. 74450^1.

636. 805f.

637. 99|^|.

638. 8t|p.

639. ^f.

640. 37^f.

641. 1,375 — 5,015625 —
0,032^0;f.

642.

643.

644.

645.

646.

647.

648.

649.

650.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.
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"i » tIt*
5 Ai 2«
TT > "ïïï*

M » 9^17*

66,883

18,7512.

0,0082125.

115,8125.

37096,06.

4724,29.

4,956796875.

0,062625.

1,2281.

0,00393.

0,0023^49.

14,899

1,80

0,1352

1852§ Pond.

ê St. 26. 17. Si d.

Ctr. 6. 92. 7 Lood.

19,52125 Ned. Vaten.

2141,2805 Ned. Wigt.

27,96017 Ned. Bund.

372,847 Ned. Pond.

42 Voet, 5 D., 10 Lijn.

3Mk., 16 Kar., 11 Gr.

7 Oksh. , 1 Anker

,

30 Meng.

98 G Rijnl. Voet,

14U n Duim.

226Amst.El,3vierde d.

671. 2463,22 Ned. Pond.

672. 1133,975 » .

673. 4178,8 Ned. Ellen.

674. 47 Last, 14 Mad

,

17,15 Kop.

675. 977,5 Ned. Pond.

676. 2090,74 » 1

677. 5Barriq., 16,44 Velt.

Bordeaux

;

3 Oksh. 24| Qoart.

in Pruissen;

1 Pipa , 23 Alm. , 10

Can. , 2 Qoart. Porto.

678. 666 Yards , 2 Voet

,

6 Duim. Manchester

;

1078 El, 1 Voet, 2

Duim. Leipzig.

679. £ St. 103. 18. 3i d.

680. 398^ Scheffel.

681. MBco. 6341, 4 Scb.

682. Ctw. 16 , 2 , 23 «.

683. MBco. 3659, 3 Sch.

684. 1178 « Netto.

685. £ St. 282 , 5 Sh.

686. » 91.13, 1§ d.

687. 244 Last , 24 Mud.

688. 228 Ctr. , 88 «.

689. 383 Piast., 15 Sueld.

690. 872 MBco., lli Sch.

691. ƒ 9803,45.

692. £ St. 10. 18 , 5i d.
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693. Th. 403, 9| Ngr.

694. Ctw. 10. 3 , 16| «.

695. ƒ 0,165^ of 16 Cts.

696. 1 Ons è 6,3 Cts.

697. ƒ0,56'.

698. 1 Pond a 9 Sgr. 4^ Pf.

699. 1 » »F1. 1.51Kr.

700. 1 » » 3 Sh., j\ d.

701. 1\^.
702. 18,336.

703. 0,00401056.

704. / 4022,94.

705. ƒ 21142,21.

706. ƒ 0,18i^.

707. ƒ 0,19/^.

708. 1 Amst. El =ƒ 0,84.

709. 1 Yard =ƒ 0,71i.

710. 1 El Leipzig=ƒ0,52 2.

711. 1 Last = ƒ 580,36.

712. 1 Pond Hamburg =
9f Sch. Beo.

713. INed. Vat =/ 93,75.

714. 1 Stuk= 6i Sgr.

715. 1 • =5Sch.,3^Pf.

716. l«= 8Sgr., lO^VPf-

717. MBco. 1378, 2) Sch.

718. Ê St. 33. 5. 9f d.

719. 1 El Amst. = 17§ Kr.

720. Z.R. 6267.39.

721. ƒ2844,29.

722. ƒ 793,85.

723.

724.

725.

726.

727.

728.

729.

730.

731.

732.

733.

734.

735.

736.

737.

738.

739.

740,

741.

742.

743.

744.

Z. Roeb. 667,06.

1 ffi = lOf d. St.

1 Ned. Vat = 9 Th.

,

17 Sgr.

Fl. 15.27 Kr.

ƒ52,375.

Fl. 593.74 Kr.

ƒ2318,62'.

Th. 163 — 22^ Ngr.

100,8 El.

65 1 Pond.

666 Steenen (Rijnl.).

4,845 Palm.

73 Cts.

1181,5 Ned. «.

ƒ5,18'.

1777 'S te Amsterdam.

221,55 Ned. Vat.

1 Piast. = lOi Cts.

A. ƒ350; B. ƒ466,67;

C. ƒ525; D. ƒ700;
E. ƒ 758,33.

A. ƒ 984,25

;

B. > 633,24;

C. > 935,91.

A. ƒ2,50; B. ƒ6,45;

C. ƒ 6,05.

Ie soort 6P Cts. , 2e

soort 72 Cts., 3e soort

82' Cts.
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745. Ie. Jaar: A. ƒ3950,—; 760.

B.-1400,-; 761.

C. « 650,—. 762.

2e. Jaar: A. ƒ3945,45; 763.

B. * 3036,36;

C. » 1418,19. 764.

3e. Jaar: A. ƒ3414,29; 765.

B. * 4257,14; 766.

C. * 1928,57.

746. 1 Pond met 12' Cts. 767.

747. A. ƒ11604,17;

B. * 9283,33;

C. * 6962,50. 768.

748. 40 MBco. —ƒ38,85.
749. Bordeaux a ƒ 32,52.

Medoc k f 39,10.

St. Estèphe k fkb,1^.

Lafitte a ƒ 50,52.

750. A. moet bet.ƒ 7675,52;

B. » » =12003,01;

C. ontvangt* 30010,53. 769.

751. ƒ 227,56.

752. ƒ 27,06 Winst. 770.

753. ƒ 208,77 het Tiast. 771.

754. ƒ 79,— Winst.

755. ƒ 2003,62. 772.

756. ƒ 434,83.

757. ƒ2,84. 773.

758. 100 Pond Livorno —
Lire 26,86.

774.

759. f 492,70 Winst. 775.

/ 535,— Winst.

1 Pond a ƒ 1,0P.

1 Pond a ƒ 1,08.

1 Ctr. zr MBco. 95. 4.

7 Pf.

1 Lood = ƒ 7,28^

1 Last zz ƒ 314,10.

Eene gelijke hoeveel-

heid.

1 ffi van 60 Cts., 1 ffi

van 70 Cts. en 2 ffi

van 80 Cts.

8, 3, 11, 2 Kan van

10 Cts. , enz.

3 , 8 , 11, 3 Kan van

15 Cts. , enz.

2, 12, 14, 2 Kan van

17§ Ct. , enz.

12, 2, 14, 3 Kan van

20 Cts. , enz.

0,125 Ned. Pond van

18 Karaten.

712 Kan van ƒ0,75.

l|f Ons van 14 en

1|| Ons van 21 i Kar.

1148 Ned. Pond a

40 Cts. het § Ned. 8.

§ Ned. Pond a 56^ Cts.

30,408 Lood fijn goud

en 5,592 Lood Koper.

Ie. Vat; 22U Kan a



776.

777.

778.

779.

780.

781.

782.

783.

784.

785.

20

62 Cts. en 28^ Kan
Water.

2e. Vat: 229^ Kan k

60 Cts. en 20| Kan
Water.

3e. Vat: 239è Kan h

575 Cts. en lOi Kan
Water.

4e. Vat: 14f Kan k

62 , ^ 60 en ^ 57= Cts. 786.

en 207f Kan a 54 Cts. 787.

5e. Vat: 14 Kan ^62, 788.

16iKan^60;21|Kan 789.

êl 57S 32f Kan èi54; 790.

144tV Kan k 50 en

20tV Kan k 75 Cts.

6e. Vat: 80/^ Kan k

50;129|Kanèi75Cts.

en 39fV Kan Water. 791.

QS 9079 nf 3'

40,9.

il ^ St.

18,379914 Bunders.

Ned. Pond 2614,78.

250 Duk. en 4 Fl. , 792.

35 Kr.

ƒ1,80.

1 Ned. El = ƒ0,13.

50 N. Pond=ƒ 15,84.

100 Pr. « = 93,542

Z. «; 100 Leipz. «

= 93,525 Z. « ; 100

Hamb. ffi = 96,92

Z.'vè; 100 Fr. ligte ffi

= 93,583 Z. ffi ; 100

Brem. «= 99,7 Z. 'S ;

lOOWeen.ffizz 112,002

Z. « ; 100 Russ. ffi =
81,902 Z.'ffi; 100 Eng.

ffi = 90,718 Z. «.

50Ned.Pondkƒ4,84^

£ St. 602. 18. 8 d.

Ê St. 148. 6. 1 d.

1 Anker = ƒ 21,47'.

A. ƒ6238,46.

B. * 4492,31.

C. « 4192,31.

D. * 3369,23.

E. * 9709,69.

A. ƒ46,06» +ƒ 17,35

= s 63,41».;

B. ƒ 36,48 4- ƒ 17,35

= * 53,83;

C. ƒ65,40» +ƒ 17,35

= » 82.75».

A. ƒ 72,03 + ƒ 6,—

= * 78,03

;

B. ƒ 103,13+ ƒ6,-
= * 109,13;

C. ƒ 60,70 +ƒ6,—
= ƒ 66,70

;
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D. ƒ 90,14 +ƒ6,-
= ƒ 96,14.

793. 28 Kistjes en 1 Kistje

van de gegevene lengte

en breedte , en 0,55

palm hoog.

794. ƒ 287741,64.

795. ƒ 4028,35 Winst.

796. 3 Cts. Verlies op 1 «.

797. 85, 75, 15 deelen,

enz. van 785 Wigtjes

;

35, 75, 15 deelen,

enz. van 740 Wigtjes;

150, 75, 50 deelen,

enz. van 720 Wigtjes

;

35, 75, 15 deelen.

enz. van 675 Wigtjes;

30, 20, 15 deelen,

enz. van 900 Wigtjes.

798. ƒ44,07 Winst en elke

Wissel ƒ 3460,03».

799. De Ie. soort a ƒ 91,88

het Ned. Vat

;

de 2e. soort k ƒ 93,86

het Ned. Vat.

800. De geheele Winst be-

draagt ƒ 10245,02,

waarvan A. ontv.ƒ5602,75

B. aan Pr. en W. * 8974,98

C. » . » » * 8328,16

en de Boekhouder « 1280,62
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il. 13, Voorste]\ 50, staat : f^ ,
lees: t.

» 19, u 125, ' 32g, m 32f.

It 21, It 164, 833i ,
m 833|.

H 31, M 274, * Ctw.

,

m Ctr.

It 31, m 285, ^ lood. lood.

n 32, H 293, 8 oksh.

,

m 3 vat.

w 36, H 323, » Ned. vaten, » Ned. lasten.

;/ 36, 330, • ponden Modena, // onzen Modena.

«f 36, 332, V Lanadas, » Canadas.

n 48, 394, » Ctw.

,

m 3 Ctw.

u 49, 404, /^ 64 Th. 24 Ngr., 96 Th. 24 Ngr.

M 55, 448, ^ 4|, » 4|.

It 76, 532, bij te voegen: 40 MBco . = ƒ 36,—.

U 76, tl 535, staat: 1 Fr. kub. voet. lees: 1 Fr. kub, voet

traan.

m 88, 568, - 221 Sgr.

,

// J3i Sgr.

M 89, 569, bij te voegen: 40 Cruz = ƒ 42|.

u 102, 594, staat: 18 karaat. lees: 16 karaat.

H 106, 678, >f 609,5, m 609,5 Ned.
ellen.

n 109, 738, pond te Florence, * pond te Am-
sterdam.

u 114, 755, 154 Fr., m 84 Fr.

114, 756, '/ Voorstel 755, m 567.

u 115, U 759, bij te voegen: 1 Th. L,. d'or = ƒ 2,—.

// 117, 774, staat : 875 wigtj es, lees

:

825 wigtjes.

117, 775, bij te voegen: betere soorten <en wijn kƒ0,75.

M 119, M 791, f den lOden^ den 10d«n November.
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TWEEDE AFDEELING.

HET KOOPMANSKEKENEN.

Daar de voorwerpen des handels altijd geld en waren zijn,

in zooverre men alles, waarmede men handelt, dat is in-

koopt, om het weder met winst te verkoopen, waren noemt,

kunnen alle in het handelsverkeer voorkomende berekeningen

in twee klassen verdeeld worden, namelijk Geldrekeningen

en Warenrekeningen.

Tot de Geldrekeningen behooren voornamelijk de goud- en

zilverrekeningen en de muntrekeningen , en tot de Waren-

rekeningen de zoogenaamde goederenrekeningen , die betrek-

king hebben tot de eigenlijke voor het gebruik bestemde

goederen- artikelen, zoo als alle ruwe producten en fabrika-

ten, en de in den handel zoo menigvuldig voorkomende wis-

sels, effecten en actiën.

Alvorens tot deze rekeningen te kunnen overgaan moeten

nog behandeld worden de zoogenaamde percenurekeningen met

hare velerlei voorkomende toepassingen , als :
provisie- en

courtagerekening, winst- en, verliesrekening, interestrekening,

rabat- en discontorekening, zoodat de eigenlijke koopmansre-

keningen kunnen verdeeld worden, in:

I. Percentrekening, met hare onderscheidene toepassingen,

II. Effectenrekening.

III. Goud- en Zilverrekening.

IV. Muntrekening.
V. Wisselrekening.

VI. Arbritagerekeningcn.

VIL Consignatierekeningen.

1



1. PERCENTREKENING.

De gemakkelijkheid, welke de rekeningen met tiendeelige

getallen oplevert, is oorzaak , dat men zich op het ge-

bied der koopmansrekeningen van het getal 100 (somtijds

ook van 1000) bedient, om een vasten maatstaf voor zekere

veranderlijke waarde te hebben. De waarde, welke aldus

naar een maatstaf vau 100 eenheden gemeten is, noemt
men gewoonlijk percent, of procent, naar het Latijnsch pro-

centum, voor het honderd. Zeer vele gevallen komen er in

het koopmansrekenen voor, waarbij de bepaling der waarde
percentsgewijze geschiedt, als bij de opgave van winst en

verlies, bij interest, rabat, disconto, agio, bij de koersen

van wissels, effecten en actiën, bij onkostenrekeningen , bij

tarra, goed gewicht, assurantie, enz. — De gewone verkor-

ting van percent is Yo.

Wordt in plaats van 300 het getal 1000 als maatstaf aan-

genomen, dan noemt men de daardoor bepaalde waarde pro

mille (bij verkorting aangeduid door yoo), en deze berekening

heeft veelal plaats bij courtage, verzekeringen, enz. Het
is licht te begrijpen, dat alles wat van de berekeningen bij

percent te zeggen is, ook geldt bij die, welke per mille be-

paald zijn.

Het getal, hetwelk de betrekking tot het grondtal 100
aanduidt, noemt men den percentvoet, b. v. 5 yo, 10 y©,
(d. i. 100 geeft 5, 100 geeft 10) enz., maar in de percent-

rekening stelt men zich niet alleen voor de met den eenen

of anderen percentvoet overeenstemmende waarde te vinden,

maar ook dikwijls, om eene waarde met eenige percenten te

vermindtren, even alsook, wanueer de niet eenige percenten

vermeerderde of verminderde waarde bekend is, de oorspronke-

lijke waarde terug te vinden.

Al deze berekeningen geschieden door den regel van drieën,

daar men steeds tot drie gegeven getallen een vierde

onbekende moet vinden. De daarbij voorkomende geval-

len zijn:

1. De waarde 1000 met 5 yo te vermeerderen

:

100 : 1000 = 105 : x, waaruit x = 1050.

2. De waarde 1000 met 5 yo te verminderen:

100 : 1000 = 95 : ar, waaruit ar = 950.

3. De met 5 yo vermeerderde waarde 1050 tot hare oor-

spronkelijke waarde te herleiden:

105 : 1050 = 100 : .r, waaruit x = 1000.
4. De met 5 yo verminderde waarde 950 tot hare oor-

spronkelijke waarde te herleiden:

95 : 950 = 100 : x, waaruit x = 1000.
5. De vermeerdering of vermindering eener waarde 1000

te vinden naar een gegeven percentvoet, b. v. 5 %:
100 : 1000 = 6 : ar, waaruit a? = 50.

6. De vermeerdering te vinden van eene met 5 yo ver-

meerderde waarde 1050:
105 : 1050 = 5 : ar, waaruit x = 50.

7. De vermindering te vinden van eene met 5 yo vermin-
derde waarde 950:

95 : 950 = 5 : a?, waaruit x = 50.

8. Het met de percent vermeerderde grondtal 100 te vin-

den uit de gegeven waarde 1000 en de vermeerderde
waarde 1050:

1000 : 100 = 1050 : x, waaruit x = 105.
9. Het met de percent verminderde grondtal 100 te vin-

den uit de gegeven waarde 1000 en de verminderde
waarde 950.

1000 : 100 = 950 : x, waaruit x = 95.

] 0. De percent te vinden uit de oorspronkelijke waarde 1000
en de vermeerdering of vermindering 50

:

1000 : 100 = 50 : ar, waaruit ar = 5.

Van al deze gevallen komt het 5de het meest in de prac-
tijk voor; evenwel ligt bij deze berekeningen het getal 100
niet altijd tot grondslag, daar de percent op drie verschil-
lende wijzen berekend kan worden, als:

Percent ten honderd (100 geeft 5)

boven het honderd (105 „ 5)

in het honderd (95 „5)
waarvan de eerste ten honderd de meest gebruikelijke is.

1.' PERCENT TEN HONDERD.

Deze bewerking geschiedt naar aanleiding der bewerking
van de evenredigheden; men vermenigvuldigt de gegeven

1»

9»

9)



waarde met de percenten en deelt het product door 100, door

het afschrappen van twee cijfers; b. v. Hoeveel bedragen de

percenten van/ 625 a 5 «/o?

/ 625 a 5 •/<)

5

/ 31,25.

Wanneer bij de opgegeven eenheden onderdeden zijn, en

de gegeven 7» slechts een deel der eenheid uitmaakt, kan

men de onderdeden gerust verwaarloozen , wanneer zij minder

bedragen dan de helft der eenheid, doch zijn zij meer dan

de helft, dan vermeerdert men daarvoor de eenheden met 1.

B. V. Hoeved bedraagt > > van 256 £ St. 12 Sh.?

257 £ St. a y» Vo

1^285" £ St. =^1 £ St. 5/8 d.

Zijn de gegeven eenheden niet grooter dan guldens en de

naastvolgende onderdeden grooter dan twintigste deden, dan

kan men bij een grooter percentvoet evenzoo handelen.

B. V. Hoeveel bedraagt 4| > van 1208 MBco. 5 Sch.?

1208 a 4% yo

48,32 '^

y« . . . . 6,04

y* . . . . 3,02

57,38 MBco. = 57 MBco. 6 Sch.

of: Hoeveel bedraagt '/a > van/ 1806,25?

ƒ 18,06

af ys . . . . „ 2,26

/ 15,80.

Is echter de gegeven percent een evenmatig deel van

100, dan heeft men de gegeven waarde alleen door den

noemer van dit deel te deden, en is dit meerdere evenmatige

deden van 100, dan vermenigvuldigt mende gegeven waarde

met den teller, en deelt het product door den noemer.

B. V. Hoeved bedraagt 12Va > van /* 4025,80?

/ 4025,80
8 / •

12y8 = Vg van 100, dus ... /* 503,22^

Hoeved bedraagt 187* % van/ 942,60?

/ 942,60

187* = 7i6 van 100, dus ... / 2827,80

16 .

/ 176,73^

Hoeved bedraagt 15 '/o van 2048 Th. 20 Ngr?

10 Vo . . . . 204.9 Th.

j> • . • 102.45 >j

307.35 „ = 307 Th. 10 Ngr.

Deze laatste bewerkingen geven aanleiding tot vele be-

kortingen, en daar het gemakkelijk is deze deelen van 100

terstond uit het hoofd te weten, laten wij hiereenige volgen:

v/* y»
-

V'so 7y. % - V40 30 y» y.0

i'A „
-

y.0 8y. „ - y.. 33ys J5 y»

2'A „ = V« 10 „ y. 37y 99 y«

3'A ., „
- y»o ny. „ = y» 40 99 «A

4 „ y« isy. „ - y. 50 >» y»

4ye »
- ys4 leys „ = y. 60 99 y

6 „ 'Ao 18% „ - y. 62y 5> %
6'A „

- Vl6 20 „ - ys 66ys >5 y»

6'/3 „ y- 25 „ - y. 75 99 %

4

Voorbeelden tot Oefening.

1. Hoeveel is 4 > van ƒ 425,84 ?

2. >3 ey. „ „ „ 1808,25?
8. 99 16> „ „ „ 2045,04?
*.

3J 4y» „ „ „ 304,80?
5.

»J
• y, „ „ „ 607,50?

».
9> ly. „ „ „ 1512,50?

7.
>9 ly. „ „ „ 845.46?

8.
55 'A „ „ „ 1084,25 ?

y
*
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Hoeveel is

93

sy

}j

19

93

S9

3>

39

99

59

99

99

99

99

99

99

99

99

99

19

99

99

99

99

99

u

U

k

U

6'A y,

4'/*

5

2'A
iy<

3'/

2V
4'/

3'/

sy,

3y
eyj

7y,

r/s

12

éy»

2y

'/>«

TA
y>, y.

'/3. y

„ de 16tie

12de

15de

>9

99

>9

99

99

i)

J9

)9

S9

JJ

99

99

99

»

J9

»

39

»

99

99

J9

91

39

f2

5>

39

33

33

39

33

39

33

99

33

33

33

33

39

33

33

33

33

33

33

33

33

00

00

00

39

19

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

39

33

39

39

99

39

33

39

39 39

99 39

van/ 912,40?

„ 1409,20?
264 fist. 16 Sh. 8 d. ?

ifst. 183.15/4 d.?

405.10/6 „?
375.11/9 ^
287.13/4

389.7/10

BcoM. 7241.12?
2708.10?
4075.8 Sch. 6 pf.?

3625.11 Sch. 4 pf.?

„Th. Pr. et. 2716.12 sgr.?

1208.15 „ ?

1825.22y2 sgr.?

75 ctw. 3 qu. 16 ®?
64 „ 2 „ 22 „?
49 „ 1 „ 18 „?
56 „ O „ 24 „?
2750 doll. 8 ets?

2325 „ 1272 ets.?

3720 „ 75 ets.?

„ / 7218,25?

„ fist. 7658.12/6 d.?

„ „ 18765.15/4 d.?

penning van ƒ9215,25?
„ 4320,80?
fist. 692.15/8 d.?

33 33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

39

99

»9

33

è. Het opzoeken van eene door percenten veranderde vraarde.

Eene waarde kan door bijvoeging van eenige percenten ver-

meerderd, en door korting van eenige percenten verminderd
worden. In het eerste geval heeft men de rede 100 : 105,
en in het tweede de rede 100 : 95, wanneer de vermeerdering

of vermindering 5 % bedraagt. Om nu op de eenvoudigste wijze

deze veranderde waarde te bepalen, schrijft men de gegeven
waarde op, plaatst daaronder een weinig naar voren de ge-

geven percent , en vermenigvuldigt daarmede de gegeven waarde,
terwijl men het product door 100 deelt, door de cijfers twee

plaatsen achteruit te zetten ; is de gegeven waarde tiendeelig

ingedeeld, dan telt men dit product bij die waarde op, of

trekt die er af, doch is de indeeling niet tiendeelig, dan her-

leidt men de verkregen tiendeelige breuk tot deelen en min-

derdeelen der eenheid en telt daarna op of trekt af, naarmate

de waarde vermeerderd of verminderd moet worden.

B. V. Hoeveel wordt/ 406,12 met 4yo vermeerderd?

/ 406,12
bij 4Vo . . . . 3, 16,24

/ 422,36.

Hoeveel wordt/ 8704,25 na aftrek van 4y4yo onkosten?

/ 8704,25

4% . . . . / 348,17

72,, ... . „ 43,52

V*„ .... ,9 21,76

:

„ 413,45

/ 8290,80.

Hoeveel bedraagt 2048 MBco. 12 sch. met 5 yo vermeerderd ?

2048 MBco. 12 sch.

5yo . . . . 102 „ 7 „

2151 MBco. 3 sch.

Hoeveel bedraagt 408 £st. 12 sh. verminderd met 12y»%?

408 £st. 12 sh.

12y2 .... 51 „ J „ 6 d.

357 £st. 10 sh. 6 d.

Hoeveel bedraagt 136 Th. 14 Ngr. met 4y3 % vermeerderd ?

136 Th. 14 Ngr.

470 van 136,5 Th. 5,46

A » 99 39 39 0,45

/^ 99 99 99 99 0,45
6 99 11 99

142 Th. 25 Ngr.
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Voorbeelden tot Oefeaing,

Hoeveel bedragen na vermeerdering:

37. /• 1864,50 met 3 >. 43. £st 408 17/6 d. öy.Vo.
38. „ 1960,15 „ 2y2„ 44. 1815 MBco. 14 sch. met
39. „ 1607,08 „ 8 „ 4y6 %.
40. „ 1052,16 „ % „ 45. 298 Th. 22 Ngr. met V* %.
41. „ 906,35 „ 6%,, 46. 1245 fl. 45 kr. met 472%.
42. 265 £st. 12 sh. 6 d. met 4 >.

Hoeveel bedragen na vermindering:

47. 925 kilogr. met 2 «/o.

48. 1608 „ „ 12ya„
49. 1427 „ „ 14
50. 2146 „

51. 812 „ „ 15

52. 48ctw.3quart.22Qmet5 >.
53. 75 „ 2 „ 12 „ „ 4'/» „

16 „ „ 3y4

14 „ „ sy

1>
»

3^

»

54. 108
55. 43

» O

3
j>

56. 37 ctw. 1 quart. 22 ft

met 7y2 yo

57. 95 ctr. 48 ^ (1 ctr. =
112 «) met 10 yo.

58. 64 ctr. 72 ® (1 ctr. =
110 «) met 8 7o.

59. 80pud36®met4y4V«.
60. 63 ctw. 1 quart. 18 «

met 7% >.

c. Het opzoeken der waarde.

De oorspronkelijke waarde kan nit de gegeven veranderde
waarde en den percentvoet, of uit de gegeven vermeerdering
of vermindering en den percentvoet gevonden worden. Is de
veranderde waarde en de percentvoet bekend, dan heeft men
bij vermeerdering de reden 105 : 100 en bij vermindering
95 : 100, en de percenten moeten dus hierbij op of in het
honderd berekend worden , waarom wij later op dit geval zul-

len terugkomen.

Is echter de vermeerdering of vermindering bekend en tevens
de percentvoet gegeven, dan heeft men dereden 5 : 100. Men
moet derhalve de gegeven vermeerdering of vermindering met
100 vermenigvuldigen en door den percentvoet deelen, of is deze
een evenmatig deel van 100, dan vermenigvuldigt men het

opgegeven bedrag met den noemer, en zijn het meerdere even-
matige deelen, dan deelt men het bedrag door den noemer

en vermenigvuldigt het quotiënt met den teller. B. v. Van

welk kapitaal ontvangt men a 4 yo /* 49,60?

/ 49,60 a 4%
^

/ 1240.

Van welk kapitaal ontvangt men 18% Th. a Syo?

18y3 Th. X 100 = 1866,67
8

233 Th. 10 Ngr.

Van welk kapitaal ontvangt men 4 £st. 15 sh. a */* yo?

4 £st. 15 sh. X 100 = 475

1900 £st.

Voorheelden tot Oefening,

Welke kapitalen hebben opgeleverd:

61. / 40,25 a 4 %. 66. 36 MBco. 12 sch. a y* %.

62. „ 81,62« „ 67* „ 67. 24 Th. 19 sgr. a 16y3 %.

63. „16,25 „ 74 „ 68. 6 £st. 10 sh.^4 d. a P/a „

64. „ 28,08* „ 172 „ 69. 15 fr. 8 ets. a 27* 7o.

65. „ 47,36 „ 4V2
,,

70. 33 doll. 24 ets. a 227» 7o.

d. Het opzoeken van den Percentvoet.

Hierbij zijn de waarde en het percentbedrag gegeven, en

de percentvoet kan alleen gevonden worden door een regel

van drieën. B. v. Hoeveel is de percentvoet als het bedrag

van ƒ824 gulden is ƒ 32,96?

/824 : 100 =/ 32,96 : x, waaruit x = 4%.

Zijn bij de eenheden deelen en minderdeelen opgegeven,

dan doet men het best deze tot tiendeelige breuken van de

eenheid te herleiden. B. v. Hoeveel is de percentvoet als het

bedrag van 847 Th. 14 sgr. is 105 Th. 28 sgr.?

Th. 847,47 : 100 = Th. 105,93 : x
10593

waaruit x = -• „ ,„ = 12v« A.
847,47

'

w
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Voorbeelden tot Opening.

Hocreel is de percentvoet

71. ƒ 90.22' van / 2005,—.
72. „ 4,68 „ „ 623,80.
73. „ 17,32» „ „ 964,20.
74. „91,20 „ „ 228,—.
75. „ 2£>y„ „ „ 856'A.
76. 2 Th. 4yio sgr. van

256 Th. 12 sgr.?

als ontvangen is:

77. 154 fr. 12 ets. van 4203
fr. 30 ets.?

78. 3 £st. 13 sh. 9 d. van
508 £st. 14 sh.?

79. 63 fl. 2 kr. van 756 ff.

24 kr.?

80. 1006 MBco. 10> sch. van
2516 MBco. 10 sch.?

2. PekCENIEN BOVBN het HONDBao.

«. Het vinden van het Percentsbedrag.

Hierbij wordt het percentsbedrag gevraagd, dat in eene met
dit bedrag vermeerderde waarde begrepen is, en bij 5 % heeftmen de rede 105 .-5. ' '

Is de percentvoet geen deeler van 100, dan kan dit bedrae
alleen door eenen regel van drieën gevonden worden ; doch is
deze een deeler van 100, dan is hij tevens een deeler van het
vermeerderde bedrag, waarbij de noemer echter zooveel grooter
zal zijn

,
dan bij de percenten ten 100 , als de teller dier breuk

eenbeden bevat. B. v. is de percentvoet 5 % , dan is 5 = lA»
deel van honderd, en het percentbedrag berekend boven het
100 zal derhalve »/" van de vermeerderde waarde zijn; is de
percentvoet 40 «/o, dan bedraagt dit ten 100 gerekend % van
de waarde, maar boven het 100 gerekend zal dit zijn 2 ge-
deeld door 5 + 2 of y?.

^

k f\lk f^°«T««l if ^^* percentsbedrag van 1^712,50 boven
het 100 berekend a 5%?

/ 712,50

5 Vo = ./,,...ƒ 33^93^

^?^!*^li* v*"®*,
percentsbedrag van f 2604,80 berekend bo-

ven het 100 a ys»/o?

<l

;

i

11

100%: ƒ 2604,80=78:^
302 : „ 2604,80 = 2 : ^

waaruit x = 2604,80

"ïsT"
/• 17,25.

2ij^ l>y /e opgegeven hoeveelheden deelen en minderdeelen

,

dan herleidt men die tot tiendeeüge of gewone breuken der
eenheid, en de komende breuken herleidt men na de bewerking
weder tot de gebruikelijke deelen en minderdeelen.

Is het percentsbedrag niet groot, b. v. 1 pCt. of minder,
dan kan men ook de waarde van den pCt. ten 100 berekenen
en deze waarde vervolgens nog eens met den pCt. verminde-
ren. B. V. Hoeveel is 1% berekend boven het 100 van
/ 4724,50?

1 7o van / 4724,50 is f 47,24*

af 1 % „ 0,47^

/• 46,77.

Voorbeelden tot Oefening.

Hoeveel bedragen de in de
centen ?

81. ƒ 408,25 a

82. „ 796,84
83. „ 1354,12
84. „ 2256,08
85. „ 1300,11

volgende sommen begrepen per-

3i

33

33

6 o/o.

6>
2

1'

33

33

y2«

86. „ 1896,05 „ 12y,
87.

88.

89.

33

33

809,25

1614,40

2043,25

J3

33

99

33

33

337
y»,,

90. „1827,50 „ ly*,,

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

£ 275.12/6 d. ^ 2 >.
„ 164.15/3 „

428.10/5
33 fa

33 J9 33

33

33

lya

Ctw. 124.2,18 ©a 5 „

33 33 7 /'i „

*3 3i l^ „
I^L o

33

33

312.1,14

223.0,22

/ 809,25 k ly, %.
1746MBco.l2sch.6y. A
7000 Th. lys sgr. a 12 „
4912Piast:6Real.a5%.

6. Het vinden der oorsproukelijke waarde.

Als de oorspronkelijke waarde gevonden moet worden uit
de reeds vermeerderde waarde en den percentvoet, dan heeft
men als deze laatste 5% gegeven is, de reden 105 : 100. De
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berekening geschiedt wederom door den regel van drieën, of

ook door de als hiervoor gevonden vermeerdering van het

gegeven bedrag af te trekken.

B. V. Welk kapitaal met 6yo vermeerderd zijnde, geeft

ƒ4125,20?

106 :ƒ 4125,20 = 100 ; ar

.ir = /3891,70

Welk kapitaal met 12'/» «/o vermeerderd zijnde, geeft 1206
MBco. 12 sch.?

1206 MBco. 12 sch.

i2V3yo = y9 ... 134 „ r/3jj )9

1072 MBco. 10»/3sch.

Voorheelden tot Oefening,

Welke kapitalen hebben met nevenstaande percenten* ver-

meerderd gegeven?

101. / 1248,60 a S'/aVo.

102. „ 609,52» „ 4V. „
103. „ 1042,08 „ 5 „

104. „ 805,30 „ 6y4 „
105. „ 2046,10 „ Vi „
106. 4012 Frs. 19 ets. a

107. 6912 fl. 36kr.allv.Vo.
108. 2015 Z.Roeb. 22 kop. a

18% yo.

109. 183Doll. 64cts.aV4yo.
110. 64 £st. 15 sh. 8 d.

Vs yo.

e. Het vinden van den Percentvoct.

Hierbij zijn de oorspronkelijke waarde en de vermeerderde

waarde gegeven, en de berekening geschiedt dus altijd op
dezelfde wijze door eenen regel van drieën als op bl. 11,
waarom hiervan dan ook geene voorbeelden noodig zullen zijn.

3. PEKCKNTEN IN HET HONDERD.

Hierbij wordt gevraagd hoeveel het percentbedrag is van

cene met dit bedrag verminderde waarde, en bij 5 % is dus

de reden 95 : 5. Ook deze berekening geschiedt door den

IS

regel van drieën, of is de gegeven percentvoet een of meer
evenmatige deelen van 100, dan deelt men de gegevene waarde
door den met den teller dezer breuk verminderden noemer,
en vermenigvuldigt het quotiënt met den teller. B. v. voor

5 yo is van 100 het % deel, maar van 95 het 719; 6'/s

is van 100 het yis, maar van 93y3 het yu; 18% is van
100 het %6, maar van 8IV4 het %3 of 3 door (16—3) ge-

deeld.

Hoeveel is het percentsbedrag geweest van/ 2400 a 4%?
/ 2400

4 > = 724 . . ./ 100

Hoeveel gulden is het percentsbedrag geweest, als na af-

trek van 2 yo betaald is/ 603,19?

98 : / 603,19 = 2 : x

^ = / 12,31

Neemt men in aanmerking, dat 1 pCt. in het 100 berekend
799 van het kapitaal is, en dat 799 = 0,010101 enz. is, dan
kan men den pet. in het 100 ook berekenen door eerst 1
pCt. ten 100 te berekenen, van dit bedrag weder 1 pCt. enz,

tot de verkregen waarde minder is dan eenige te berekenen
grootheid, waarna men al de gevonden waarden bij elkander
voegt.

Hoeveel is 1% (in het 100) vaa / 3735,90?

1 yo van/ 3725,90 is / 37,26

bij 1 yo „ 0,37

bedraagt / 37,63

Hoeveel is 1 7o (in het 100) van £ 318.15/4 d.?

170 van £ 318,15/4 is £ 3.3/9 d.

bij P/o „ 0.0/772 „

bedraagt £ 3.4/4V2 d.

Het spreekt, van zelf, dat men op dergelijke wijze elk

percentsbedrag in het 100 berekenen kan.



14

Voorbeelden tot Oefening,

Hoeveel bedragen de percenten in het honderd van:
111. / 564,— a 6 o/o

112.

113.

114.

116.

116.

117.

118.

119.

120.

284,—
1226,25

1217,66

1728,30

2416,25

3504,80

2753,75

1807,75

3708,50

93

33

33

>3

}}

i3

33

33

J3

2'A

6'/

n
%
%

ly.

33

33

121. £ 315.2/9 d. al
122. „ 407.13/5

,, „ 3
123. „ 284.15/7 ,,,,2'/.
124. 753Th. 14Ngr.a4yJ%
125. 391 ,, iiy,„ „éye,,
126. 511MBco.6y3sch.a)i5 >
127. 350fr.96cts. aSVsVo
128. 77 fl. 43^5 kr. „ 40 „
129. ctw, 56.2.16 «è3 %
130. „ 74.1.18 „„4>„

ö?. Het vinden der oorbpronkelijke waarde.

Hierbij is de verminderde waarde en de percentvoet bekend
en moet gevonden worden hoe groot de oorspronkelijke waarde
18 geweest, zoodat men bij 5 % heeft de reden 96 : 100
De berekening geschiedt derhalve door een regel van

drieën
,
of door het op de hiervoor vermelde wijze berekende

percentsbedrag bij de gegeven waarde te tellen.
B. v.^ Welk kapitaal heeft na aftrek van 4 «/o gegeven

f 2400
4 % = -f ya* . . . . „ 100

f 2500.

Welk kapitaal heeft na aftrek van 2V2yo gegeven /* 472,80?

97y. : / 472,80 = 100 : ;r

195 : ,, 472,80 = 200 ^'

472,80 X 40
.r =

39

= /• 484,92,

Welk kapitaal heeft na aftrek van IVéyo gegeven / 2025,30?

Het kapitaal bedraagt / 2025,30
1% 7o van f 2025,30 is/ 25,30

bij ly* yo „ 0,32

„ 25,64

/• 2050,94.

J

i
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Voorbeelden tot Oefening,

Welke kapitalen hebben na aftrek van nevenstaande per-centen gegeven P
•^

141. f 9124,60 a VU «/.

142. „ 3875,40 „ 2
143. „ 612,75 „ 2%
H4. „ 4075,18 „ Vs

145. „ 3375,45 „ 'L
,

146. £ 508.11/3 d. a 2 "•'

147. „ 473.17/9 „ ., ly,
148. ctw. 47.2,15 » „ 4
149. „ 74.1.24 „ „ 12
150. „ 102.3.10,, „ 6 „

131. / 705,12 a 2y. «/„

132. „ 936,08 „ 6Vi „
133. „ 216.25 „8 „
134. 497 fl. 34 kr. a 9
135. 294 Th. 18 ngr. „ 5
136. 356MBco.8sch.„ V/,"

'h

})

33

33

J>

13

137. 6600 Th.
• 33Wh

138. 748 fl. 24 kr. „12'A „
139. 124 £st. 16 sh. „ A „
140. n fl, 43ya kr. „ 40 „

Vo

)»

33

J)

e. Het vinden van den Percentvoet.

gevï
^'^"^^ '' ^^ berekening gelijk aan die op bl. 11 ge-

Het zal wel genoegzaam zijn hierbij voor alle voorafgaandeberekeningen op te merken, dat op gelijke w^ze gehSldwordt als de opgave per mille geschiedt, mft hft Sco^^ej-scheid, dat, waar hiervoor van 100 gesDroken t Sv
1000 gebruikt wordt, en er dus' 3 in plS van 2 'plaat eïmoeten afgeschrapt worden.

piaatsen

Hoeveel bedraagt 2 yoo van / 9605,40

2 %o , . . . /• 19,21.

^^^^
«^-ff*^*^

^^^^^ "^ «e»e vermeerdering van 4 •/ o-i.
geven / 7084,20? ^ /•* ^"^

ƒ 7084,20
4 V«, = '/«i . . . „ 28,22

f 7055,98.

venT8475!3ot
'"'' "^ ""^ vermindering van 1

o/,,
^^,,

Een enkel voorbeeld van bewerking zal voldoende zijn
de som is /• 8475,30 "

'

af 1 "/oo IS f 8,47=

bij 1 "/oo 0,01 8,48=

r 8483.78'"



^<

16

TOEPASSINGEN BEB PERCENTREKENINGEN.

Dc percentrekeningen komen in de koopmansrekeningen 'op

verschillende wijze en zeer menigvuldig voor. Eene der voor-

naamste toepassingen geschiedt in de provisie- en courtage-

rekening, alsmede in de berekeningen van den in- en verkoop

van goederen.

A. Provisie- en Courtagerekening,

Het is bekend, dat bij de uitbreiding, welke de handel

sedert de laatste eeuwen verkregen heeft, de in- en verkoop

van goederen niet onmiddellijk door den handelaar zelven ge-

schieden, maar door middel van tusschenpersonen , makelaars

of commissionnairs genaamd. De eersten ontvangen alleen

ordeis tot het bewerkstelligen van in- of verkoopen, en voe-

ren die tegen een bepaald loon uit, terwijl de anderen daar-

entegen goederen ontvangen, om die geheel of gedeeltelijk

voor rekening van anderen te verkoopen, of ook wel goederen

voor rekening van anderen in te koopen , om die of naar elders

te verzenden of later te verkoopen.

De eersten koopen dus alleen op lastgeving voor rekening

van derden, en zijn tot hiertoe door de plaatselijke regeerin-

gen aangesteld, of bij keuze benoemd, waarbij zij onder eede

de belofte moeten afleggen niet voor eigen rekening te zullen

handelen. Zij, die zonder aanstelling het makelaarsbedrij f

uitoefenen, noemt men in Amsterdam beunhazen; evenwel is

de aanstelling tot het makelaarsvak, hoe goed die ook in

vroegere tijden ware te zeer in strijd met onze tegenwoordige

maatschappelijke grondslagen, en het makelaarsbedrijf zal dus

waarschijnlijk spoedig tot de vrije beroepen behooren.

Het loon, hetwelk de makelaar geniet, wordt bepaaldelijk

courtage genoemd, en dat der commissionnairs gewoonlijk

provisie, doch ook wel commissiegeld of commissie.

Maar niet alleen bij den in- en verkoop van goederen wordt

courtage en provisie gerekend, ook bij wisselzaken worden

zij in berekening gebracht, onverschillig of men den wissel

zelf heeft getrokken, of van een ander heeft ingekocht, en

daar nu in het algemeen elke handelsverrichting tegen een

bepaald loon geschiedt, kan men de courtage bepalen als de

(i

I
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wet'!»' £ t T*"''""' ^f^^^"* ^«°^ ^' werkzaamheden,welke hij teu gevolge eener hem opgedragen order verricht

van hef vf^nl La ^^^
,

courtage wordt berekend

en verkoonpr W u"""^"'
'" ^""'^^ ^" ^^"^ '«g^l doorkooper

goeaeren /, /», doch op vele andere wordt zij naar een vooreemge jaren vastgesteld tarief, hetzij percentsgewjze of ookwel bij eene of andere gewichtseenheid, of per kist of fi„fberekend. Voor wissels is zij gewoonlijk 1 % doch voorLlm

wSiik' '^fo"f sff5 'Z*;/-^ .^""^ ass^rantiënTzfgt

de binill
"^'""ty'^» oofc eenigermate in betrekking totde bepaalde premie

; voor beleeningen is de conrtaee 'l »/
voor prolongatiën Vs »/o en voor effecten of actiStT '

.. Vof ook enkele malen voor kleinere partijen 1 of! C '

ove? dï"n/rJ f' '°"*"«1 "°^^* onmiddellijk ni hetgeenover de percentrekening reeds gezegd is. B. v HoevPelbedraagt de courtage van f 2405,20 k % %? ^
ƒ2405,20 a y.y„ bedraagt z' 6,01.

en hoeveel van 248 £st. 12 sh. h. % •/ P
/ '00"

/248 £st. 12 sh. k 'A'loo bedraagt 3 sh. 9 d.

Voorbeelden tot Oefening.

151. Hoeveel bedraagt de courtage van Z' 3642,40 a >/, %
152. Hoeveel bedraagt de courtage van 4974 MBco. 12 sch.

lOü. Jien makelaar ontvangt order vnn a * l

Naton a /l'/«en£St. 700 3
»/, Portugal kf\2- alshf

154 ti:?tr 'f?*'
"** " «^^-^ '^^ verdien te? '^

154. Hoeveel bedraagt de courtage op de volgende wissels:
JN». 1. op Rotterdam groot / 7640,50 ^1%,. N» 2
op Londen 465 £st. 16 sh. k ^/.y.; N». 3. ^p Par^groot fr. 3756,50 cts.èiy.; No.^4: op Haibuïg groS
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4845 MBco. 12 sch. a V* "/^ en van No «; nn w
groot 5468 fl. 45 kr. aA ''*» ^ . 5 op Weenen

165. Hoeveel bedraagt de courtage van de volgende assnrantien naar nevenstaande percenten-
'°'^''°''^ ««suran-

a. f 4625.— è "A 7o. ^ /• lOQO & V «/

.. MBco. 5600 „ y, „ f, Th. 3500 ^ «/!

"

den commissionnair berekefd Dfnl?' -^'J^' °"'^°^*^'^ ^°°'

tot vereffening der geheele zaak kan stëkkn ^^f ""''"

koop van eoederen «f K» w strefcicen. Bij den ver-

waaide in e^en wïïêl da^^
.

^^^J

«^«zenden van eenige geld-^^^ £aï—n- Sl^; --
aoo^%S:s Tn^tr i ':j'X^'^tTWijze -n berekening der provisie te dfen kCel '" '" ^'

van >2'056St 2 «/of
^' '' ^^^'^^^ °^ ^^"^^ inkooprekening

72056,25
2yo = J/<o . . . ./ ^1,1%'.

Hoeveel bedraagt de provisie op eene verkooprekening waar-n het bruto bedrag 18/3126.50 k iy,»/„?
^'

/ 3126,25
'

ly»'/"
• • . ./ 46,89.

ilet bedrag des wissels / 1754,60
biJ V* > courtage (in het 100) „ 4,40

f 1759
a /• 3572 = BcoM. 1784.12.'

van

19

Voorbeelden M Oefening.

150. A. te Amsterdam heeft gekocht voor B. te Hamburg eene
partij Java-koffie

, bedragende ƒ3645,80; onkosten daarop
in Arasterdam zijn f 308,20. Hoeveel is de provisie van
dit bedrag, berekend a 2 %?

157. Hoeveel zoude zij zijn, berekend a lysyo?
158. Als het bedrag van een inkoop in Hamburg is 4180

MBco. 12 sch., de onkosten daarop bedragen BcoM.
75.14 sch., benevens 2yo provisie hoe groot zal het Bto
bedrag zijn?

159. Hoe groot is de provisie op eene inkooprekening groot
284 £st. 12 sh. 6 d., als de courtage bedraagt ^k%
de overige onkosten 4 £st. 15 sh. en de provisie is 2 %?

160. Hoe groot is de provisie op een wissel op Weenen
groot 3152 fl. O. W. 45 kr., a 2%?

161. Hoeveel bedraagt de provisie van eene verkooprekening,
waarvan het bruto provenu is 85 £st. 12 sh, 6 p., ^
1 Y» Yo ?

162. Hoeveel is het netto bedrag eener verkoopKekeninf' als
het bruto bedrag is 3805 Th. 25 Ngr., de onkosten be-
dragen 253 Th. 18 Ngr. en de provisie is 2%?

163. Hoeveel is het bedrag der provisie op eenen wissel groot
1432 piast. 5 realen, a 27» >?

164. Hamburg verkoopt voor Amsterdam eene partij suiker
voor 2643 MBco. 12 sch. en berekent 458 MBco. 6 sch.
onkosten; als hij l*/* yo provisie rekent > hoe groot is dan
het netto bedrag?

165. Londen heeft in commissie voor Leipzig gekocht 100
centr. wol, bedragende te zamen £st. 1325; Londen be-
rekent '/a yo courtage, aan onkosten 84 £st. 10 sh. en
voor provisie 270; als de courtage voor den wissel
1'/»V is, hoe groot is dan het bruto bedrag des wisselsm Engelsch geld?

Wanneer de commissionnair zijne order heeft uitgevoerd en
de goederen verzgnden, geeft hij daarvan aan zijn lastgever
of committent bericht , en voegt gewoonlijk behalve verschil-
lende andere documenten daarbij zijne factuur, dat is de
verantwoording vaif de som, waarvoor hij heeft gedebiteerd,
en waarvan hij de toezending (remise) te gemoet ziet, of
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waarvoor hij wissels (traites) op zijn debiteur zal afgeven,
tenzij beiden

, committent en commissionnair eene andere wijze
van voldoening hebben bepaald. In alle geval blijft echter de
tactunr het geschrift, waarop het in debetstellen berust, en
bevat gewoonlijk drie verschillende zaken: lo. de berekenins
van de waarde der koopmanschappen of goederen, volgens
de usantien der plaats, waar de koop gesloten is ; 2». de op-
gave der onkosten en .3». de commissie, waarvoor de com-
missionnair 18 werkzaam geweest.
De berekening der koopmanschappen geschiedt eenvoudig

naar aanleiding van het vroeger geleerde, met inachtneming
der usantien. Het kennen dezer usantien is dus een ver-
eischte, en wordt voornamelijk door de practijk geleerd: van
de meest voorkomende artikelen volgt hierachter eene opgave
voor zoo verre zij namelijk tot de berekeningen of de samen!
stelling der factuur noodig zijn.

De onkosten op eene factuur zijn zeer verscheiden en han-
gen grootendeels ook van usantien, of van de wijze van koop
of van bijzondere overeenkomsten af. Zoo kan men b. v. op
eene bmtenlandsche plaats goederen koopen tot een bepaal-
den prijs, met inbegrip van alle onkosten tot aan boord ge-
woonlijk uitgedrukt door de bijvoeging t. a. b.) of franco
levering op den wal enz. , wanneer alleen de onkosten van
assurantie en commissie voor rekening van den kooper komen
z.00 kan ook de assurantie zoowel door den afzender als door
den iastgever worden bezorgd , of ook nog door den expedi-
teur van wiens tusschenkomst men zich bij de verzending der
goederen bedient Het is derhalve niet wel mogelijk bepaalde
rubrieken van de onkosten op te geven; in het algemeen
komen voor

: onkosten die betrekking hebben op de emballage
op den inkoop, op het wegen en merken, op de bezorging
of expeditie

, op de verschillende documenten , op het com-
missionnairsloon , enz.

De inrichting van zulk eene factuur is niet geheel wille-
keurig

j de meest gebruikelijke vorm is:

31

FACTtüR voor den heer NN. te P.
over voor z/r gekocht en aan z/adres verzonden per

als volgt:

200 balen Java-Koffie, n°. 12, wegende
Bto. 12476 Kil.

Tarra S'/o 374 „

Nto. 12102 Kil. a /0,44» pr. '/, Kil.

f 10770,78
bij registratie 1 y» „ 107,71

ƒ10878,49
af voor contant V/t 'h „ 163,18

ƒ 10715.31

Oftiosten.

Wegen, merken en afleveren

Courtage 'ii >
Scheepbrengen

Uitklaren, cognossement, enz.

Kleine onkosten

f)

43,25

54,39

18,40

9,75

4,48

Commissie 2 70

f 130,27

/ 10845,58

» 216,91

/ 11062,49.

I

Of van goederen in London gekocht:
Invoice of 5 Chests of Bengal Indigo, bought by order

and for account of Messrs NN. of Amsterdam and shipped
to their address. pr. . . .

5 Chests of Bengal Indigo,

no. 1 Gr. weight Cwt. 3.1.20 « Tare 2.22 ffi

»*

>j

>>

j>

2

3

4

5

93

J5 1

JJ

1

99

»>

99

V

„ 3.2.12 „
„ 3.0.18 „
» 2.3.24 „

9 1

99

5>

2.25 „
2.18 „
2. 4 „
2.17 „

cwt. 15.1.18 ® Tare 3.1.2 «
net cwt. 12.0.16 a 5/2 d. pr. ® £ 351.G/S.
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Expenses.

Doek-charges

Weighing, shipping, etc.

Clearing, bill of lading
Brokerage i/«

y^
Insurance £ 400 k 'h X and police
Pretties

£ 351.6/8

£ 1.12/5

„ 1.16/4

„ 0. 8/9

„ 1.17/9

„ 2. 2/

„ 0.15/5

Coramission 2 "/

"£ 8.12/8

£ 359.19/4

„ 7. 4/—

£ 367. 3/4

of in de Fransclie taal:

compte de Messrs NN. de A. et leur expédiées k leurs périls
et nsques par. ... *^

Brnt

a dédnire

Tare a 3^0 198

100 balies de Cacao, pesant

6614 kilogr.

5J

net 6416 kilogr. k 95 ets. Ie kilogr. fr. 6095,20
I^rais.

Frais d'entrepot et de douane fr 73,20
Port a bord et ports de lettres „ 38*70
Cognaissement et menus frais ,

15*50
Courtage l y, y. ^^ go^^g

Commission T/s 7,

fr. 157,88

fr. 6253,08

„ 93,80

fr. 6346,88

en eindelijk in de Duitsche taal:

,

83

Facttjra über 200 Rollen Varinas Taback
, gekauft im

Auftrage des Herrn NN. in P. und auf dessen Rechnung
und Cjefahr versandt pr

^

200 Rollen Varinas Taback.
Bto. 21963 «

Ausschl. r/2 © 300 ©
6. Gew. V«

Tare 12 «
0/ 110

2400
55

55

2810
55

Nto. 19153 ff k Zys/Bco, MBco. 8828.5
Decort Vjz 7

55 132.5

Spesen,
MBco. 8696.—

Empfangen, Wiegen.' CtM.
Schiffen und Porti

Cognossemente und kl. ünkosten
Courtage y« y^

55

55

54.12

35.10

18.10

U. 6

CtM. 153. 6

a 25 °/„ M-Bco^ 122.12

MBco. 8818.12
Commissie 1'/» 7. „ 132. 4

n , .... MBco. 8951.—
De yerkooprekenmg is m vele opzichten het tegenover<»e.

stelde van eene factuur en dient ter verantwoording van °desom waarvoor men zijn lastgever, voor wiens rekening de
goederen zijn verkocht, heeft gecrediteerd, en die men hen
remitteert of waarover hij kan beschikken. De verkoopreke-
ning bevat derhalve in de eerste plaats de korte berekeninff
van den verkoop der goederen, waarvan het bedrag na aftrek
der toegestane kortingen het èrnfo provenu genoemd wordt
l^e onkosten zijn vervolgens wederom zeer verscheiden- de
meest voorkomende zijn: vracht, zee-assurantie , kosten 'van
opslaan, inkomende rechten, pakhuishuur en brandassurantie
wegen merken en onkosten van emballage, afleveringskosten.'
scheepbrengen

, courtage van den verkoop, commissie en del-
credere. De commissie wordt altijd berekend van het bruto-
provenu, en komt dus in eene lijn met de andere onkosten
roor; het delcredere is eigenlijk eene vergoeding voor borg-
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stelling. Wanneer iemand ons namelijk eenige goederen ter

Terkoop zendt (consigneert), heeft hij daarvoor van ons niets

te vorderen, daar de goederen zijn eigendom blijven, en hij

dientengevolge door zijne traites dikwijls reeds bij de afzen-

ding over 50 of 75 X of meer van de vermoedelijke op-

brengst beschikt. De commissionnair neemt derhalve de risico

op zich van den verkoop , voor welks bedrag hij den afzender

crediteert, zoodanig dat als de kooper der goederen in ge-

breke blijft te betalen, zulks voor rekening komt van den
commissionnair. Heeft de commissionnair die risico niet

gehad, maar zal hij het netto provenu eerst overmaken, of

daarvoor op zich laten trekken, nadat hij de verschillende

bedragen heeft ontvangen, dan berekent hij ook geen delcredere

;

in verre weg de meeste gevallen is dit delcredere (gewoonlijk

1 %) echter in de commissie op verkooprekeningen begrepen.
Een enkel voorbeeld van eene verkooprekening zal vol-

doende zijn.

Verkooprekening over 300 kranjangs Java-Suiker, ontvan-

gen in consignatie van de Heeren N. N. te Amsterdam pr.

Mercurius en verkocht voor h/rekening a contant

300 kr. Java-Suiker, wegende
Bto. ctw. 1512.2.8 e

G. gew. ie ctw. 2.2.20

Tarra 30 >* j> 80.1.12

83.0.4 „

Nto. ctw. 1429.2.4 ffia 30/3 d.£ 2162. 3/5d.

Contant 1 V^ „ 21.12/5 „

£2140.11/ d.

Onkosten.

Vracht 10/ per ton en 1 5 % verhooging £ 43. 9/8
Lossen en opslaan „ 7.19/3

Courtage V»yo '.„10.16/2
Afleveren, wegen enz „ 7.16/4
Pakhuishuur en brandassurantie . . „21. 6/2

Commissie en delcredere 27» % . . „ 53.10/3

144.0/10

waarvoor crediteere £ 1996.10/2 d.

i

25

Het bruto bedrag cener factuur bestaat dus uit het bedrag
der goederen, de onkosten en de commissie, en wanneer men
derhnlve dit bruto bedrag weet, benevens de berekende com-
missie en de onkosten , dan kan men het netto bedrag vinden.

B. V. Het bruto bedrag eener factuur bedraagt / 1764,80;
de Commissie is berekend a 2 °o en de onkosten zijn geweest
/• 84,20, hoe groot was het netto bedrag?

Bto. bedrag f 2764,80
2 % Commissie (berekend boven het 100, want

/ 102 met Commissie is f 100 zonder Commissie) „ 54,21

af onkosten

netto bedrag

f 2710,59
8+,-20»

J 2ö26,39

Evenzoo kan men ten aanzien van het bruto provenu eener
verkooprekening te werk gaan, en dit uil li(t vei kregen netto

provenu, met de commissie en de onkosten, afleiden.

B V. Het netto provenu eener verkoopt ekening bedraagt
/'3725, de Commissie en delcredere was i^h % en de onkos-
ten/218,20; hoe groot is het bruto provenu geweest?

netto provenu

bij onkosten

2V2 °/o Commissie en delcredere (berekend in

het 100, want f 100 met inbegrip van Com-
missie en delcredere wordt 9772 zonder idem)

bruto provenu

f 3725,—
„ 218,20

f 3943,20

99 101 16

ƒ 4044,36

Het is onmogelijk al de conditiën, welke bij den goe-
derenhandel voorkomen in een kort bestek op te geven,
te meer daar die op verschillende plaatsen uiteeuloopen, en
zelfs bij onderscheidene artikelen de Amslerdamsche beurs an-
dere conditiën heeft dan die te Rotterdam. Daarenboven bestaan
er nog velerlei afwijkingen, die tusschen kooper en verkooper
kunnen goedgevonden worden, en handelt men bij aanbiedin-
gen van partijen dikwijls tot een vasten prijs zonder onkosten,
hetzij tot aanboord, hetzij tot op den wal, dat is: met inbe-
grip van vracht en verdere scheepsonkosten.
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Tarief van conditien by in- en verkoop

Artikelen.

Aluin

Amandelen

Anijszaad

Balsem

Blauwsel

Cacao

Roomsche

Eng, en Zweed.

Lange

Valence en Prov,

Barbarijsche

Kraak

Spaansch

Fransck

Copuïva

Peru

Cassia Li£:nea

Drop
Galnoten

Gierst

Gom

Hars
Honig

Huiden

Duitsche

Oofitenche

Arabische

Barb, en Seneg,

Amerikaansche

Fr, en Oostfr,

Havanna
O. en W. Indiê

droog en gez.

Int. versch of nat,

met horens

komt in Stille Uitslag.
Goed

gewicht

27

uit de eerste hand, te Amsterdam.

Tarra.

Vaten

Balen

Ceroenen.

Cftbassen

Balen

99

Vaten
Blik. bos.

Vaten
Balen

Vaten

Kisten

Matten

Kisten

Balen

»»

99

Ceroenen

Vaten

99

Los

»»

1 0/
1 /o

27* kilo

1> %
>5

21/2 a 4 kilo

3 kilo

2V« a 3 kilo

3 a 4 kilo

272 a 3 kilo

1 kilo

5>

1 ko per wik

van 75 a 80 ko

1 ko per wik

van 75 a 80 ko

2 kilo

3 kilo

3

1

1 „

2'A ,.

lV2ii2kilo(l)

V/2 a 2 kilo (2)

99

2»/,

99

»»

99

»>

99

Korting. Verk. bij

f)

tort en Tarra

].].%_

tort en Tarra

28 kilo

Onbepaald

7 kilo

4 a 8 kilo

2/<

1 Kilo

2^

17 kilo

3%
22 „

ly* kilo

18 a 22 7o

3\
ptort. en Tarra

Itort. en Tarra '2% en r/o

5>

9i

99

2% en 1%
27..

»5

»5

99

99

»

>»

5J

99

99

12 y„

f
Onbepaald

5 4 7 kilo

2 kilo

3 99

>5

f tort. en Tarra

30 kilo

50 „

18%
geen

geen

n

2%

99

50 kilo

1«^.

99

»/i kilo

50 "kilo

»/2 kilo

»

99

50 kilo

?>

>»

>j

jj

)i

, > "kilo

Courtage. Aanmerkingen.

/ 1 per vat

20 ets p! 50 k*»

99

99

99

99

CO ets p. 50 k'

5> J*

f 1 per baal

60 Cts p. „

1%

Naar de zwaarte

van 150- 300 kilo.

Naar de zwaarte

van 100-150 kilo.

99

15 Cts p.'50 k^
I

99

ly
jj

99

50 Cts per kist

15 Cts per Baal

»
V.
%

"

>>

^ 1 per vat

»
1°/

9>

99

Naar de zwaarte

beneden of boven

200 kilogr.

(1) per wik van

van 500 kilo.

(2) Voor de ho-

rens, beneden of

boven 30 kilo.
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Tarief van conditien bij in- en verkoop | ^^ ^® eerste hand, te Amsterdam.

Artikelen.

Indigo

Kamfer

Katoen

Koffie

Krenten

Meekrap
Peper

Potascb

Pruimen

Rozijnen

Rijst

Salpeter

Ruwe

Geraffineerd

Java , Sumitra
,

SL Bomingo ^ Ha-
vanna^ BrazieL

Surin , Bert iee ,

Bemerary,

Mokka
Bourbon

hee/e

drieliny

haloe

kwart

Pruisen en RusL
Amerika

Fransche

Buitsche

Smyrna
Malaga
Muskadel

Java

Carolina

enkele

dubbele

drie dubbele

geraffineerd

komt in

Kisten

Tobben
Kisten

Vaten
Balen

Zakken

Balen

Vaten
Balen

Booten

»i

Vaten

Vaten

»
Eik. vaten

Vur. „

Vaten

>f

Kistjes

Zakken

Vaten
Balen

Tonnetjes

Stille Uitslag.

IVo

1 Vo

i> 9»

IV. kilo

99 99

2i/2 kilo

3 kilo

Sy^ kilo

'6 kilo

4 kilo

Goed
gewichl

Tarra. Korting, Verk. bij

1%

2%
9>

99

»

J>

9)

2 kop.

99

99

1%

99

Courtage. Aanmerkingen.

;
''

stort, en Tarra

I
'24 a 26 kilo

btort. en Tarra

4 «/o

3%

1,2 en P/o V2 kilo

2% en !>

»
V

titort. en ïarra.
' 12 kilo

16kiIo

17
18

20 %
ij Stort, en Tarra

2';» kilo

10 a 12%
12%
18 „
14 „
10 „
9 kilo

12%
3 kilo

fort- en Tarra

j
4 kilo

' 6 „ i

Stort, en Tarra

2'7„

33

loyc

O " /

>j

>j

9}

33

}>

93

1 "> 7„

j>

»>

>*

»

>i

^>

>»

17„

33

»3

'/;. kilo

V. %
33

10 33

v/'kilo

>3

33

33

>4

De Handelm.
heeft andere con-

ditien.

De H. Maatsch.

heeft andere con-

ditien.

33

99

5>

33

93

50 kilo If 2 per Boot
„1.50
1.50

1.—
i/a "/

V* kilo 60 ets per Baal,

50 kilo \flhf2perY&t
f 0.60 per Vat
1.—

33

33

53

99

33

33

33

33

33
0.60

33

33

33

33

33 30 ets per vat

33 15 33 33

35 10 33 per k.

33 15

1

33 3J zak

99 50 33 33 vat

33 V' %
33 99

33 33

1

3* n

4 Kistjes per wik.

Zwaar boven 100
kilo.
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Tarief van conditien by in- en verkoop . uit de eerste hand, te Amsterdam.

Artikelen.

Suiker

Sumak

Tabak

Talk

Teer

Thee

Vlas

Vijgen

Wol

komt in Stille Uitslag.

Braziel

Eavaima
Java

Manilla

Surinaarnsche

Gerafjineerd

Kandij

Porto

Sicilië

Trièd

Noord'Amerika
Brazilië

Fortorico

Varinas

Havanna
Karotten

Stelen

{Russ. Finsché)

Eisten

9»

Kranjangs

Kanassers

Vaten

3 kilo per w.

ii

9f

Kistjes

Zakken

>j

i»

(Ruw of gehekeld)

(Smyriia^che)

{Daitsche)

Vaten
Rollen

Pakken

Rollen

Pakken
Kanassers

Ceroenen

Vaten
Pakken
Vaten

Tonnen

*/3 en '/a kist

V4 kist

Bond of pakj.

Kisten

Balen

1%
39

2 kilo per w.

2 kilo

91

3S

1%

2v/kilo
1 ton toe op 10

last

l'/i kilo

93

9)

2y. kilo

3 kilo

Goed
gewicht;^

Tarra. Korting. Verk. bij Courtage. Aanmerkingen.

2 ^/* /o
18°/„

J>

17.
93

99

93

12"

10

20

/"

33

2 \
93

33

2%
»

é kilo

I

^

I 4^
2 Vo i

' ^'7o V. de stelen'3 kilo

4!**/o, benevens

8% stelen

geen

4\
7V2 kilo

4 koen 8% stel.

neitc

4%

99

99

99

99

99

37»
2%

1 en 2V

«

11
2 „
2

3

2

100 kilo

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

v» \
33

33

99

99

99

91

99

1 /o

2"/„

> kilo

99

99

99

99

99

2% en ly.

I
«/

14
99

2% riiv»

2 \
'h 7o

20 a 30 kilo

10 a 13

6 a 9

netto

79

99

99

99

9 o

17„

99

99

t 14 7o

5 küo

1%

2%
1%

y. kilo

>9

99

99

99

99

99

/" 1 per vat

*/& stuiver

99

^/i stuiver

99

/a stuiver

De H. Maatsch.

heeft andere con-

ditien.

Voor papier ICt.

per brood.

Voor de stelen ie

berekenen van hei

netto gewicht.

Kx)oper en ver-

kooper betalen

37y2 Cts per vat

Rafactieloon.

50 kilo

99

99

99

99

last

'/s kilo

33

per steen
j

of pakje
I

50 kilo 1

lOctsperöOkiloj

20 cts per vat
10/
/"^ /o

99

99

99

99 'h

99

99
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1

Artikelen.

Foelie

Huiden

Indigo

Kaneel

Koffie

Kruidnagelen

Noteniuskaat

Suiker

Thee

Tin

S2

38

Tarief van Conditien b\j de veilingen

Komt in
Verkocht

bij Uitslag,
Goed
gewigt.

Vaten

Los

Kisten

Boss.Pak.

Kisten,

Balen

Vaten

33

Kanass.

en

Kranjangs

Kisten en

Vaten
Matten en

Zakken

Kisten

Va kilo

Blokken

3>

93

3»

»

99

>4

9>

3kopr500ko

100 kilo

1 kilo per vat

>9

39

ya kilo il'/zkoprwik

50 kilo

Tarra.

van de Nederl. Handelmaatschapp^l.

Korting

I op 4V2

^p maand

1%
2

>9

Genoteerd

Korting

voor

contant.

1%

17.

99

99

9»

99

99

99

9f

»>

99

99

en ] %
1%

3 % I

Genoteerd

in ^2 kilo f

Genoteerd

99

12 %

20 I

33

10 39

Genoteerd

met 5% meer

n

33

35

JJ

33

II

)f

>.5

2^/«

Pakhuishuur

na 45 dagen.

i

Veilingskos-

ten of

Registratie.
Courtagie Aanmerking.

1 „

IV» %

33

33

9»

39

93

9)

^3

30 ets pï^ vat

30 ets pr kist

Maatschap

/o

'J

99

«9

95 (1)

3 ets pr baal

30 „ „ vat

3} 33 i> 33

93 93 99 33

Suiker moet
binnen een

bepaalden

tijd afgehaald

worden.

Binnen 1 mnd
afhalen.

Maatschap

99

1 °/
-*• /o

99

Maatschap

»
i°/„

33

99

Maatschap

IV
'O ^

de kooper

'A 7o

1%

93

99

30 ets per

50 kilo

IX
99

99

Huiden wor-
den direct of

bij inschrijv.

verkocht.

De kooper be-

taaltbijdeop-

vragJDg nog
3V« ets per 50
kilo.

99

99

99

99 (1) In 1 rand

te betalen.
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ke.'^Tc3S:toat'''"
'"*''" " ^'''*^' ^^'^"^ «^-j-

nnSf'''' rf*^"" -"f.
'•''^°"''* '^ ''^ P"J^«° ^"egeld met

ojpgave van het gewicht ; in vele plaatsen geschiedt de notee-
ring van rogge en tarwe rechtstreeks voor een bepaald gewicht

Gedestilleebd as: ^r«A komtin leggers van orgev^eer 580Ned kan en wordt verkocht per 100 Ned. kan; Brandewijn

il /oon r. ^'
•^'**'*^ """* " **"^''e'» (650 liter), okshoof.den (220 liter) amen (155 liter) en wordt verkocht per iSokan; Enm komt m stukken op puncheons van 417 literHoüT wordt tot nog toe veelal verkocht bij de oade Am'sterd.

cnb. maat en de pr.js in duiten C/s cent) vastgesteld; van

halve Noordsche en enkele soorten Narva balken per 26 stuks

•

van deelen per 126 stuks; van sparren per 132 stuks vandmgen per 122 stuks en van azijnstokken per 100 stuks
Olie wordt verkocht per vat van 100 kan met 1

«/. korting.

..Sr^T ^^'"'^'
t\ '^?«P^«'^'^) worden per last verkocht enveelal op levering dat ,s: met bepaling, dat de verkooper

het zaad op een bepaalden tijd (April , October of November)
zal leveren; de pnjs wordt daarbij vastgesteld naar een bepaalde

melijk 9 vaten olie per last koolzaad. Nu is het natuurlijk

,al h7 H ^''^T?°.
'"* '"'"^ "'''* "^*'J<^ J"'«* «^eze hoeveelheid

zal bevatten, dat die meer of minder zal zijn (vet of ma<^erzaad) en naar dit meerdere of mindere regelt zich dan °de
prijs. B V. A koopt 25 last Koolzaad h £ 70'/, vl (£ 1

wl/ ^i r'"""' J"°'*.^'j
''^**'«"' a'8 bij de levering het

last 8'. vat olie geeft. Men heeft dan:

vat

9 : 8'/. r^- f 423 : x
423 X 11

of .*• = ^ /• 387 75
12

derhalve 25 last a / 387,75 = /^ 9693.75

Ten einde echter bij de bepaling der vetwaarde van hetxaad willekeur te voorkomen, zijn a°an de zaadmarkt TAm.sterdam door eene commissie 4 proefmolens aangesteld, en

4

i.

'

1

35

worden voor elke te leveren partij twee daarvan door loting
aangewezen, één voor den kooper, één voor den verkoo*
per. Aan ieder dezer olieslagers worden 5 proefmudden of

V« last van de partij ter hand gesteld en uitgeslagen, en bij

verschillende uitkomsten rekent men dan het gemiddelde ge-
tal; b. V. van den een leverden 5 proefmudden op 138 kan

en van den anderen 137

dat is 10 mud
of 5 mud gemiddeld

en 1 last of 30 mud

275
137V«

825

'1/-

Bij den handel op levering wordt in het contract tevens
de juiste dag bepaald , waarop de levering moet geschieden,
welke levering per volgbrief geschiedt Daar het zaad echter
veelal op speculatie wordt gekocht, is de volgbrief aan order
gesteld en wordt van den eenen verkooper aan den anderen
geëndosseerd , tot hij eindelijk in handen komt van dengeen,
die het zaad werkelijk zal ontvangen. Vooraf echter moet
nog onderzocht worden of het zaad leverbaar is, hetgeen be-
paald wordt door de uitspraak van de door kooper en ver-
kooper aangestelde arbiters, die in geval van verschil een
derden of super-arbiter benoemen. Aan de uitspraak van deze
arbiters zijn kooper en verkooper gehouden zich te onderwer-
pen; is de partij niet leverbaar geoordeeld, dan kan de koo-
per de ontvangst weigeren, doch in het tegenovergestelde geval
moet hij die aannemen. Het gebeurt evenwel, dat de partij
de bepaalde hoeveelheid niet inhoudt; bijv. de genoemde partij
van 25 last kan slechts 24 last bevatten (bij grooter verschil
is de partij niet leverbaar), dan betaalt de kooper ook slechts
24 last, maar hetgeen de partij minder inhoudt wordt op de
volgende wijze verrekend; van hetgeen de partij minder in-
houdt dan op den volgbrief vermeld is, moet de verkooper
aan den kooper het verschil , dat er bestaat tusschen den be-
dongen prijs en den werkelijken prijs op den dag der leverinc»
vergoeden, en omgekeerd, dat bedrag van hem ontvangen
wanneer de eerstgenoemde prijs lager is dan de prijs van
dien dag.

Bijv. van de bovenstaande partij blijkt, dat zij op den dag der
levering inhoudt 24 last en 15 mud, en dat de prijs is £ 71,
dan heeft men de geheele nota aldus te stellen

:
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De Heer N. N. debet

aan A,
Voor aan ZEd. verkocht

:

^^ '^^' Koolzaad op 9 vat olie a £ 70'/. en geleverd

24 last 15 mud, slaande pr. 3 mud 137</. kan,

n , , ,
olie is f 387,75— 15 mud gerealiseerd a £ 71 is

f 3 verschil25 last

/ 9499,87'

1.50

af 1 %

Verklaring dtr Tafels.

f 9498,37'

„ 94,98»

f 94U3,39

J) SMle nihlag (Draft. Ausschlag of Besemsciion) wordt
berekend van bet Bto, gewicht en in de meeste gevallen . ook
buitenslands ten 100; men kan den stillen uitslag beschouwen
als eene korting

, den kooper toegestaan voor het stof, vuil-
nis enz., dat bij het inpakken en bet verzenden der goederen
tusschen de emballage dringt; de naam is afkomstig van de
gewoonte om deze korting toe te slaan door middel van een
gewicht, dat aan den arm der balans werd opgehangen, waar-
aan de schaal voor het gewicht verbonden is.

2) Goe'l gewicht yiQ,Ai ook van het gewicht der waren berekend
na aftrek van den stillen uitslag, en is meestal percentsgewiize'
bepaal!; het is eene vergoeding, die bij den groothaude! wordt
toegestaan omdat deze bij den overgang der goederen in den
klemhande rekeuen moet op den doorslag, dien de kleinhande-
Jaar bij eiken verkoop moet toestaan. Somtijds rekent men in
plaats daarvan een toegift, dat is de kooper koopt en betaalt
25 kilo en ontvangt 26 kilo of meer; een dergelijke ver-
goeding Eoen.de i„en vroeger veelal rabat, d. i, de partij
woog na aftrek vao de tarra 26 pond, doch de kooper
betaalde slechts 25 pond, dat is van 101 pond betaalde hij
i 00 pond, of genoot hij eene vergoediug van 4 »/„ boven
het 100; tegenwoordig echter komt deze rabat slechts weinie
voor. °

3) Tarra is de korting van het gewicht, die men toestaat
voor die goederen, welke met de emballage gewogen worden;

37

zij wordt bepaald per fust of baal, of ook wel per 100 ki-
logr. of /o. Worden de goederen bij de aflevering, zonder
fust gewogen, dan noemt men het gewicht netto. Is even-
wel de fnstage vrij ongelijksoortig, dan wordt de tarra door
storting bepaald, dat is: men ledigt eenige vaten of kisten
en weegt die afzonderlijk

, waarna men daarvan liet gemiddelde
gewicht zoekt en dit over de geheele partij berekent. On-
derdeelen van het kilogr. worden bij de tarra niet berekend,
dan van dure artikelen. Is de tarra percentsgewijze bepaald

.

dan berekent men die van het bruto gewicht der koopman!
schappen, ot is er stille uitslag en goed gewicht bij ge-even.
van hetgeen er na aftrek daarvan overgebleven is. In het bui-
tenland worden echter veelal tarra en stille uitslag beiden vau

trokkïn""
^^''^ ''^^'"''^ berekend en te zamen afge-

4) Korting is eene percentsgewijze vermindering van het
bedrag der koopmanschappen; op sommige artikelen worden
meerdere kortingen toegestaan, die dan eveawel niet te zamen
maar achtereenvolgens moeten berekend worden. Daarenboven
berekent men veelal eene korting voor contante betaliuff. diemen gemiddeld kan stellen op /» «/. per maand, doch die in
tijden, waarin de prijs van het geld hoog genoteerd is, ook
wel eens hooger gesteld wordt,

3) Courtage is de beloouing, die de makelaar ontvangt,
veelal van kooper en verkooper.

6) De Maatsekappij-conditiën behoeven geen nadere verkla-
ring; alleen moet men opmerken, dat de veilingskosten of
registratie, altijd berekend worden v&u bet bedrag der goederen
na aftrek van de toegestane korting, maar dat de daaropvoK
gende korting voor contant, wederom evenzoo van het bruto-
bedrag na aftrek der korting te berekenen is.

7) Pakhuishmr wordt berekend van de goederen die in
entrepot opgeslagen zijn en op ceel (cedui) verkocht worden
omdat de kooper, die de goederen uit het entrepot haalt dé
pakhuishüur moet voldoen, behalve van die artikelen waar-
voor daaromtrent andere conditiën bestaan. Een zoódaniffe
ceel IS eene verklaring van de pakhuismeesters, dat de daarop
vermelde partij goederen voor rekening van den genoemden
persoon of van dengeen aan wien hij zijne aanspraak heeft
overgedragen (order) opgeslagen ligt in het aangewezen pak-

i.
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huis, toodat de ceel de werkelijke vertegenwoordiger is der
koopmanschappen, en dus even als deze laatste verkocht of
beleend kan worden.

8) Inkomende rechten worden berekend naar het tarief; de
aigemeene grondslagen daarvan zijn:

alle grondstoffen zijn vrij;

half bewerkte materialen betalen in den rcffel 2% V van
de waarde, en

o
/

/o

bewerkte of fabricaten 5 V„ van de waarde.
De tarra van goederen, waarvan het inkomend recht bij

het gewicht bepaald wordt, is als volgt:
van alle fusten van hout gemaakt 15 %;
van emballage van leder, matten, manden, kanassers. lin-

nen enz. 8%;
voor lekkage van natte waren, uit Engeland, de Hanzeste-

dem de Oostzee, Frankrijk en de Rijn 12 X en van verder
afgelegen plaatsen 14 V^;

voor idem van traan 12 7„.
V^erder bestaan er voor enkele artikelen nog uitzonderino'en

zooals van granen in zakken 2 7„, indigo in kisten 25 ""v*
dito in ceroenen 15 %, suiker in kisten uit Havanna IS •/
yan^ andere plaatsen 20 X; in vaten 15 %, in kanasser's

Ivl^'
'"^^ emballage 8 %, De tarra van geraff, suiker,

wordt bij uitvoer gerekend voor alle fustage van hout 12 7
andere emballage 8 X en als de fusten getard zijn 2V2 % voor
het papier. Thee van gewone kisten, wegende 55 kilo en
daarboven 18 7o en van idem beneden 55 kilo 25 %.
Van geraffineerde suiker en thee is het inkomend recht slechts

een cousumptierecht, dat in den genoteerden prijs berekend is
maar bij den uitvoer geheel of gedeeltelijk wordt gerestitu'
eerd. Dit recht wordt evenwel eerst voldaan bij de aflevering
uit het entrepot-dok en liggen de goederen derhalve daar op-
geslagen, dan trekt de verkooper het bedrag dier rechten van
het bedrag zijner nota af.

9) Rafactie is de naam van de korting, die op het gewicht
van N.-Amerikaanschen tabak wordt toegestaan, die zonder fust
gewogen is, en als vergoeding moet dienen voor het gruis , de
steentjes en andere vuiligheid, die tusschen de vrij losse dui-
gen der vaten ingedrongen zijn, alsmede voor de bladen, die
duf en onfrisch worden bevonden. Zij wordt voor de daartoe
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aangestelde Eafactiemeesters bepaald, die daarvoor van kooper
en verkooper ieder 37y2 Cts per vat genieten.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

Opgaven ter oefening,

A. laat voor zijn makelaar koopen 120 balen Java-
koffie, Bto. 7438 kilo a 44V* ets.. Maatschappij -con-
ditiën, a contant; hoeveel bedraagt dit?
Hoeveel bedragen 30 balen Katoen, wegende Bto.
5924 ko. a 63* ets., gewone conditiën?
Hoeveel bedragen 200 kranjangs Javasuiker, Bto.
23128 ko. a /28>Vi6, Maatschappij conditiën?
ld. 8 vaten Amerik. tabak, wegende Nto., zonder
fust 3754 ko., gewone conditiën met 4 V„ rafactie
a 6Pa cts.P

ld. 8/4 kisten Congothee, Bto. 37r/a ko., tarra IPa
kilo, a 132 V« cts,

ld. 210 vaten Malaga rozijnen, gewogen 2 vaten per
wik, wegende Bto. 2512 ko. a /'13V4 gewone condi-
tiën, a contant?

Wat bedragen 40 last 12 mud Koolzaad a Ê 68V4 vl.
met 1 X korting?

A. koopt 75 last Koolzaad te leveren ulto October,
op 9 vaten olie a ê 69Vs; als de 5 proefmudden
hebben uitgeleverd, 136 kan, wat moet hij dan belalen?
Iemand koopt 50 last Koolzaad te leveren medio April
op 9 vaten olie a £ 71Vi6 vl.; als de 5 proefmudden
uitleveren 136V2 kan olie, en de partij bij de levering
groot is 48 last 24 mud, hoeveel moet hij dan bèta-
len, als op den dag der levering de prijs vau het zaad
IS £ 72V2 vl. ?

Hoeveel zoude dit geweest , als de prijs van het zaad
op dien dag genoteerd was Ê 68'Vi6 vl ^

Hoeveel bedragen 24 last 22 mud 2 marktschepel
larwe, als de prijs van het last is ƒ 337 50?

it 'i^L^i'^^ï
•^^''^ ^^''^'J'' *^'^ ^^ Entrepot,* wegende

Bto 1302 kilo, tarra 11 kilo per kist ^117* Cts in-
komend recht berekend over 1294 kilo tarra 25 7 a/-20
per 100 kilo Netto met 13 7, verhooging en 7/m. pak-
huishuur a 25 Cts per kist?

ö ^^
i/m,^^K

i
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I

180.

181.
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fr 55% pe, 50 kilo
. Zl\V\'n\!:, '^"2 VCommissie ea berekend a /•55Va per 120 fra^cT'

^°

Wnd"r "" " '^'^^''•^^^-'^^ Pi-ourairg'noteerd

i:S::;
'^"^^'^ ?i-nt/18v, per 50 kilo

Antwerpen: " " " ü/; "

Hamburg:
"

" " l,/% " '^

Amsterdam
:
Tarra 3 kilo per baal kortJn,. 9 ». j-

onkosten 5°/, en Commissie IV. »/. °^ ''^''^''^

Rotterdam: Stille uitslae l'/s»/"' Rn-J • i.x ,

Hamburg: Tarra 2 « per baal, Goed gewicht V.»/diverse onkosten 174% en Commissie i>/ «/ 1
^? '°'

ViO 1 UA-. T ft r\ « .i ®no. 1

2

3

4

5

6

ii

»»

3)

»i

bto. 188

190V
190
191

I87v
196

kilo tarra

»

»3

3>

?J '^

»

^i

»

J»

40
41'A

39
38

38%
41'/,

kilo

^j yy ^ %^ \j

gewone conditiën, a SlZy^ cts.P

Uitklaren, conuossement "
7'qn

Zee-assurantie en polis
"

61 75
Courtage » oi,/ö

I

182.

183.

184.

185.

186.

41

Kleine onkbsten t 4,60

J

Commissie 2 y. 99

/

187.

Factuur van L. te Amsterdam voor D. te Londen over
^UU kranjangs Java-suiker, wegende bto. 51072 kilo
Aiaatschappij-conditiën a /29>, met berekening der
volgende onkosten: Ontvang- en weegloon ƒ 51 70
Courtage % %, Scheepbrengen ƒ43,20, Uitklaren en
Connossement/ 7,30, Zee assurantie en polis ƒ61.50
Kleine Onkosten f 10,50, Commissie 2 %.

'

ld. van Rotterdam naar New-ïork over °50 vaten Mee-
,^ ' y^'i-J'^r^^

^^'°' «• Sew. ? % tarra 45 kilo per
vat, a /29y4 met 1 »/. voor coniant en ƒ3 voor de
vaten, terwijl de overige onkosten bedragen: Ontvan-

fl";
T'Sfl'enz- -/la-SO, Scheepbrengen ƒ23.70. Cour.

f Ha C 4; P'^'^T'' ^^'^^' Zee-assurantie en polis
ƒ ^40,30 Kleine Onkosten Z' 11,70 en Commissie V%'/
ld. van London over 50 vaten Palmolie , wegende bto'
473 cwt. 1 qu. 22 «. Goed gewicht 4 ffi per vat en
tarra 16 ffi per cwt. a 38/4 d. per cwt. met 2% »/ kor-
ting; onkosten: Courtage ^/,'/^, Uitklaren enz. £ l,2°/3 d
Scheepbrengen £ 3,2/10 d.. Kleine onkosten £ 1.3/9
Commissie 2 V„.

IL^^L^^'fi T'^^ '**"° ^'j"«"«' ^«S«n''« bto.
ctw. 350.3 8 e, tarra ctw. 45.2.20 « a 33v4/ oer
ctw. met 2'h 7. korting; Onkosten : Lichterloon £ 12/
connossement enz. * 0.17/5 d.. Courtage v. V Assu-
rantie £ 1.7/6 d., kleine onkosten £ 0.5/8 d.'en Com-
missie 2 V..

u' '"oo,^""'^^''-,
'"'^' ^^^ '*°"«° V«"°a8 tabak wegende

bto 321 ctw. 1 qu. 14 ®. Goed gewicht 1 ffi per ctw.
en^tarra 4 % (boven bet 100) a 9Vs d. per « met
i

/„ korting; onkosten
: Courtage V» /, Ontvan-en

wegen enz. £ 13.8 d., Scheepbrengen. Uitklaren "enz'.
£ 1.12/9 d., kleine onkosten £ 1.4/6 d.. Commissie
* /2 /q.

Idem van Antwerpen over 700 stuks Ossenhuiden we-



HHI

I i

188.

189.

190.

191.
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gende netto 8035 kilo a fl. des P. B. 9Vi per 50 kilo met
2% kortinj? en fl. 189 des P. B. = 400 fr. ; Onkosten

:

opslaan, schoonmaken, touwen enz. fr. 113,80, courtage
»/4%, zee-assurantie fr. 136,40, kleine onkosten fr.

13,70, Commissie 2%.
Idem van Marseil/.e voor 500 balen Sesamzaad we-
gende bto. 50234 kilo, tarra 560 kilogr., uitslag voor
meer dan 3 X stof 5.45 X van het bto. gewicht a tr.

52,75 per 100 kilogr.; Onkosten: Rechten en verzegelen
der zakken 50 ets. per baal; Ontvangen, weoen enz. 25
ets. per baal 500 linnen zakken a fr. 1,75 per baal
inspectieloon / 19,75, courtage V«%, Commissie 2 %!
Idem van Hamburg over 150 pakken Portorico Tabak, we-
gende bto. 76125 ® goed gewicht 1V2%, tarra 2% a
6 Vi sch. beo. per ^ met 1 y« 7,; Onkosten : Ontvangen
wegen enz. MkCt. 290, Uitg. rechten '/,X Courant,'
courtage V* X id., kleine onkosten Ct. Mark 17.5 (a 25 «/

j

Commissie 2%.
Idem van New-York over 500 balen Meel a 6V2 doll.
per vat; Onkosten: half inspectie-loon V^ doll. ct. per vat,
voor het toeslaan der vaten 2 ets. per vat, Steigerhuur
5 cents per idem, Courtagie 3 ets. per vat. Connosse-
ment en kl. onkosten , 8 dollars 25 ets.. Commissie
2*/2Vo, Wisselcourtagie IV* Yo-
Verkooprekening van Amsterdam over 196 balen Java-
koffie, verkocht voor rekening van Batavia, als volgt:

144 balen gezond bto. 8306 ko. a 427. ets.

28 « do.
3} 1773

8 J> do. a 487
12

9i B.S.1
ii 713

2 >9 B.S.2
9i 113

1 M B.S.3
jy 61

1 M B.S.4 3i 55

ii

»>

)»

3>

)i

33

417;

4iy,

42
41'/

41

4oy:

'a

Onkosten: Assurantie over /"SOOO a 3 % en /1,50
polis; Vracht over 115937^ ^«ilo a 90 guld. per 1800
kilogr.. Opslaan, sorteeren, afleveren /" 39,70, Courtage
y»yo, Waakloon /" 36,45, Schuitvracht 2 ets. per baal,
Pakhuishuur en brandassurantie A 18,30, Briefporten en
kl. onkosten /4,20, Commissie en delcredere 2'/^ %,

192.

193.

194.

195.

43

Idem van Amsterdam over 42 kisten Indigo, verkocht
voor rekening van Samaraug, als volgt:

42 kisten Indigo bto. 4028 kilo.
Tarra volg. nota 86i^v^ ^^-^
st. uitslag van 31 kisten a 1 k«. en van 11 kisten '/% k^.,
bij voor monsters 3 ko. per kist a 4,75 per 7» ko

*

met 1 %, 2 ^o en 1 % korting.

Onkosten: Assurantie f 30000 a o Vo met /1,50 po.
lis. Vracht over 4138 kilo a / 65 per 1300 kilo met
/'21 gratificatie. Ontvangen, opslaan enz. ƒ 28,30, Re-
pareeren der kisten, randen enz. / 68,35, Courtage
y» Yo» Pakhuishuur en brandassurantie /* 30,30, SchuTt-
vracht /• 12,60, waakloon ; 12,70, Interest van voor-
schot / 64,80, Kleine Onkosten / 18,25, Commissie en
delcredere 2y2 y^.

Verkooprekening van Londen over 35 balen Orseille,
verkocht in gemeenschappelijke rekening met Amster-
dam, als volgt:

Bto. Ctw. 65.1.20 fi;, goed gewicht 1 ^ per baal en
tarra 6 %a £ 250 per ton van 20 ctw. met 2 Y korting.

Onkosten: Assurantie en polis £ 11.12/6 d.. Vracht
£ 1.10/ per ton met 15% verhooging; Lossen, opslaan
enz. £ 6,9/8 d. , Pakhuishuur en brandassurantie £ 2.15/4
d., Briefport en kl. onkosten £ 1.17/3 d., Courtagie
ya X Commissie 2V. %.
Verkooprekening van New-York over 10 Pijpen HoU.
Jenever van Rotterdam ontvangen:

2 pijpen inh. netto 252 gall. a D. 1.12V^
*

f f> - n 244 „ ,, „ 1.12ys

\ " » .. 120 „ „ „ 1.15

f » » « 361 „ „ „ 1.08
2 » >. « 247 „ „ „ 1.08
Onkosten: Inkomende rechten 1230 Gall. a 60 Cts

Vracht volgens Connossement 44 doll Kuiploon, ont-
vangen enz. 7.75 doll. Interest van 30 Juli 1866—3 Juli
1867 a 7* % 's maands Brandassurantie en Pakhuishuur
17.30 doll. Kleine Onkosten 4.'25 doll. Courtage V»%
Commissie en Delcredere 5%.
Verkooprekening van Hamburg over 100 vaten Melis
Suiker, wegende bto. 191246 ör, goed gewicht */. "^,

'^j.
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oi7f/ ^«Jff;^s fwichtsnota 10275 i&, voor het papier
3/. /oo a 3% Sch Beo. het pond, met 1% kortin/voor
contant. Onkosten: Vracht 10 MCt. per last van 4000
« met 10% verhooging, Inkomende rechten V^V cou-
rant, Lossen, opslaan enz. MkCt. 154.8, Pakhufshuur
en brandassurantie MkCt 45,6 , Afleveren MkCt. 63.10
Courtage V.Vo courant. Kleine onkosten MkCt. 10 (a 25
/o). Commissie en delcredere 2 Va %,
Als het bruto bedrag eener factuur is f72U 73 de
onkosten bedragen /• 167,92 en de commissie 2 7 'hoe
groot is dan het bedrag der goederen geweest?

"'

Van eene verkooprekeuing is het netto provenu ƒ 6604 88
de commissie 1 % en de onkosten /^ 873,53, hoe groot
3s dan het bruto bedrag geweest?
Het bruto bedrag eener factuur is £ 622.0/11 d de
commissie 2% en de onkosten £ 9.18/9 d., hoe groot
IS dan het primitieve bedrag geweest als bij den koop
eene korting van 2V2 X is toegestaan?
Het netto provenu van 50 vaten Meekrap in New-York
IS geweest 7215,55 doll., de commissie bedroeg 5 %
de onkosten 618,55 doll.; als de partij netto heeft ge-
wogen 63434 Amer. ponden, tegen welken prijs is de
Meeklap dan verkocht?
Eene partij Rijst, groot 800 balen, heeft in Londou

TU^\^f^^i''''i
^"^ onkosten tot aan boord gekost

« 9555.0/10 d., de Commissie is geweest 1 % de on-
^

kosten bedroegen £ 8.16/1 d., de courta-e ^an den
Jukoop /. 0/0, en de inkoopsprijs 10/6 d. per^ctw. netto;
als voor tarra en goed gewicht berekend is 3 ® per
baal, hoe groot is dan het bto. gewicht geweest?

INTERESTREKENING.

Interest is de vrucht of opbrengst, of huur van een kapi-
taai, dat wij anderen voor een korteren oflangeren tijd, onder
bepaalde voorwaarden, in gebruik hebben afgestaan, of ook wel
eene vergoeding, die aan eenen schuldeischer gegeven wordt voor
Het gebruik van zijn geld tot aan de terugbetaling. In den re-
ge worat de interest bepaald bij/ 100, of 100 eenheden der
geldswaarde

, bijgevolg percentsgewijzc voor den tijd van een

200.
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jaar of ook wel van 1 maand. Worden, na verloop van den
bepaalden tijd, de interesten wederom bij het kapitaal gevoegd,
dan heeft men interest van interest, ook wel samengestel-
den interest genaamd. Ofschoon deze in eigenlijke koop-
mansrekeningen niet voorkomt, is hij echter van groot belang
bij alle geldbeleggingen, beleeningen enz.

In de interestberekening onderscheidt men de volgende ge-
vallen

:

a. Den interest te vinden van een gegeven kapitaal, in
een gegeven tijd, naar een gegeven percent.

è. Het kapitaal te vinden, dat in een gegeven tijd, naar
een gegeven percent, een gegeven interest zal opbrengen.

c. Den tijd te vinden, waarin een gegeven kapitaal, naar
een gegeven percent, een gegeven interest zal opbrengen.

d. Den percent te vinden, waarvolgens een gegeven ka-
pitaal, in een gegeven tijd, een gegeven interest zal

opbrengen.

De verhoudingen, die daarbij plaats hebben, zijn recht of
omgekeerd; zoo is:

interest in rechte reden van kapitaal, tijd en percent,
kapitaal „ „ „ „ interest.

„ „ omgekeerde reden met tijd en percent,
tijd in recUe reden met interest.

„ „ omgekeerde reden met kapitaal en percent,
percent in rechte reden met interest.

omgekeerde reden met kapitaal en tijd.>j jj

a. Het vinden van den interest, in een gegeven tijd, naar
een gegeven percent.

De interest kan gevraagd worden voor een getal jaren,
maanden, weken of daören, terwijl de percent bij het jaar
of bij de maand bepaald is. Daar de interest in alle geval-
len afhankelijk is van kapitaal en tijd, zoo heeft men den vol-
genden algemeenen samengestelden regel van drieën tot bepaling
van den interent, waarbij wij de kapitalen door k en K, de
tijden door t en 5^ en de interesten door /? en / voorstellen:

ky. t i K y. T =: p ', I
k X T X pof / =

k X t
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Is nu bet gegeven kapitaal ƒ100, de gegeven tijd één
jaar, dan is, naarmate de tijd, voor welken de interest ge-
vraagd wordt, in jaren, maanden of dagen is uitgedrukt:

voor T jaren : 7 =r

Ky^ 1 y^ p

100
, of

voor J' maanden: Z = iT X ^ X

voor 1 dagen : 7 = Z X 7 x

]200

P

36000

dat is: 1<*. als de tijd in jaren is uitgedrukt, is de interest

gelijk aan het^ kapitaal X bet aantal jaren X den gegeven
percent, gedeeld door 100;

2o. de tijd in maanden uitgedrukt, is de interest gelijk aan
het product van kapitaal, tijd en percent, gedeeld door 1200;
of gelijk aan bet product van kapitaal en tijd, gedeeld door
bet quotiënt, dat men verkrijgt, als men 1200 door den per-

cent deelt. Daar het gemakkelijk is deze quotiënten terstond
te kunnen opschrijven of uit bet hoofd te weten, volgt bier

hst onderstaande tafeltje:

voor 1 7a is de deeler 1200 voor 3 7^ is de deeler 400

>? » >*

2

2V» „

» 5J *>

<* Jï >1

?> >»

»

>^

J>

)I

>

960
900
800
600
480

>i

j>

>)

373

4

5

6
JJ

JJ

»>

JJ

JJ

360
300

240
200

3o. Is de tijd in dagen uitgedrukt, dan is de interest gelijk

aan bet product van kapitaal, tijd en percent gedeeld door
36000 of 36500, naarmate het jaar op 360 of op 365 dagen
berekend is. Is de deeler 36000, dan is de gegeven percent
daarin veelal deelbaar, en alsdan heeft men alleen het kapi-
taal met het aantal dagen te vermenigvuldigen en dit product
door het quotiënt te deelen, dat bij de deeling van 36000
door den percent gevonden is, welke quotiënten mede ge-
makkelijk uit bet hoofd kunnen geleerd worden. Zij zijn:

\

J

1
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voor 1
1

jr X. ji •

JJ Vh »j •

JJ ly. »» •

» 2 j» •

)« 2V2 >j

JJ

JJ

12000
9600
9000
8000
7200
6000

, . 36000 voor 3 7o

28800 „ 3V4 ,,

. . 27000 „ 4 „

. . 24000 „ 4V2 „

. .. 18000 „ 5

. . 14400 „ 6

Wordt bet jaar op 365 dagen berekend, dan kunnen op

deze wijze alleen 272 % en 5 7o eenige bekorting geven,

waarbij men voor standvastige deelers vindt:

voor 2V2 7o . . . 14600

„5 „ . . . 7300

Volgens deze opgaven is de bewerking van de interestbe-

rekening, als volgt:

Hoeveel bedraagt de interest van ƒ 1640,— a 4 7o in 2 jaren ?

ƒ 1640x2x4 13120
= = ƒ131,20

100 100

Hoeveel bedraagt de interest van f 3050^ a 5 % in 3

maanden 20 dagen?

f 3050 X 373 3355
= = ƒ 46,60

240 72

Hoeveel bedraagt de interest van / 2 136,40 a 5 7^ van 5

Januari 56 tot 11 April 56?
Van 5 Januari tot 11 April verloopen 96 dagen, en men

heeft dus?

/ 2136,40 X 96
r= f 28,48^

7200

Hoeveel bedraagt de interest van / 1720 a 3V« X in 65

dagen?

/ 1720 X 65 X 37^
. = ƒ 10,87

36000

Het aantal dagen moet meermalen uit de opgegeven datums

berekend worden, en om dit gemakkelijk te doen, gebruikt

men de volgende tafels:
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I. TAFEL tot het vinden van het aantal

(Htt jaar gerekend

SB

B
Januari. /Februari.

360
359

358
357
356
355

354
353
352

351

350
349
348
347
346
345
344
343
342

341
340
339
338
337
336
335
334

333
332

330

50

Maart. April.

300
299
298
297
296
295

294
293

292

291

290
289

288
287
286
285

284
283
282

281

280
279
278
277
276

275
274
273

272

30 331 60 301 90 271 120 241 150 211

112

240
239
238

237
236
235
234
233

232

231

230
229

228

227
226
225
224
223
222
221

220
219

218

217
216
215

214
213

212

151

155

180 181

49

dagen bij de Interestberekeningen,

op 360 dagen.

Juli.

181

182
183
184

185

186

187

188

189

190
191

192
193
194

195

196

197

198

199

200
201

202

203
204

205

206
207

208
209
210

Augustus. September. October.

218

219
220
221

222
223
224
225
226

227
228
229

230
231

232

233
234
235
236
237
238
239
240

150
149

241

242
243

244

245
246
247
248
249

250
251

252

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

268
269

270

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110
109

108

107
106
105
104
103

102
101

100
99

98

97

96
95

94
93

92

91

271
272
273

274
275
276

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

300

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74
73

72

71

70
69

68

67

66

65

64

63

62

61

November. December.

301

302
303
304
305
306

307
308
309

310
311

312
313
314
315
316

317
318

319
320
321

322
323
324
325
326
327
328
329
330

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46
45

44
43
42

41

40
39

38

37
36

35

34

33

32

31

331
332
333

334
335
336

337
338
339

340
341
342
343
344
345
346

347
348
349
350
351
352

353
354
355
356
357
358
359
360

30
29

28

27

26

25

24
23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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n. TAFEL tot het vinden van bet aantal

(Het jaar gerekend

1

dagen b\j de Interestberekening.

op 365 dagen.)

Januari. Februari.

1 1 365

2 2 364

3 3 363

4 4 362

5 si 361

6 6
i

360

7 7 359

8 8 358

9 9 357

10 10 3è6

11 11 355

12 12 354

13 13 353

14 14 352

15 15 351

16 16 350

17 17 349

18 18 348

19 19 347

30 20 346

21 21 345

22 22 1344
23 23 343

24 24 !342

25 25 341

26 26 340

27 27 339

28 28 338

29 29 337

30 30 336

31 31 335

32
i
334

33
I

333
34

I

332
35 331

36

37

38

330
329
328

39
j

327
40 ! 326

41; 325
42 324
43

1

323
44 1 322
45 ! 321

46
'

320

47
i

319

48 1 318

49 ! 317

50 316
51 315

52 314
53 313
54 312

55 311

56 310
57 309

58 308
59 307

Maart.

60 306

61 305

62 304

63 303

64 302

65 301

66 300

67 299

68 298

69 297

70 296

71 295

72 294

73 293

74 292

75 291

76 290

77 289

78 288

79 287

80 286

81 285

82 284

83 283

84 282

85 281

86 280

87 279

88 278
89 277
90 276

Augustus.

243] 123

September.

271
272 i

273

Oetober. November. December.

122 274 92 305 61

121 275 91 306 60 i

120 276 90 307 59
119 277 89 303 58
118 278 88 309 57

117 279 87 310 56

116 280 86 311 55
115 281 85 312 54
114 282 84 313 53
113 283 83 314 5^
112 284 82 315 51
111 285 81 316 50
110 286 80 317 49
109 287 79 318 48
108 288 78 319 47
107 289 77 320 46
106 290 76 321 45
105 291 75 322 44
104 292 74 323 43
103 293 73 324 42
102 294 72 325 41
101 295 71 326 40
100 296 70 327 39
99 297 69 328 38
98 298 68 329 37
97 299 67 330 36
96 300 66 331 35
95 301 65 332 34
94 302 64 333 33
93 303

304
63

62
334 32

335

336
337
338
339
340
34i
342
343
344
345
346

347
348
349
350
351

352
353

I

31

30
29

28

27

26

25
24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

' V

354 ! \'l

355
1
11

356 ! 10

I

357 '

358
j

359
;

360
!

361
862
363
364
365

3»

9

8

7

6

5

4

3
Q

1
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VERKLARING DpR TAVELS,

l^. De eerste kolom bevat de datums der ,maand van 1-30,

of van 1—31.
, n j i

2o De tweede kolom is in twee deelen verdeeld; de eerste

rij bevat de dagen van 1 Januari tot op eiken daar ne-

venstaanden datujii in de eerste kolom , de tweede rij be-

vat het aantal dagen, dat van den nevenstaanden datum

tot en met uit**. December verloopen moet.

3°. De derde kolom is wederom in twee deelen verdeeld; de

eerste rij bevat de dagen sedert 1 Januari tot den neven-

staanden datum der eerste kolom in de maand Februari

verloopen, de tweede rij bevat de dagen van dien datum

in Februari af tot uit*». December.
^

, , ^

40. De vierde, vijfde, zesde, enz. tot dertiende kolom bevat

op dezelfde wijze de dagen sedert l^ Januari en tot ult°.

December.

50. Om derhalve te berekenen, hoeveel dagen van den eenen

datum tot eenen anderen moeten verloopen, heeft men

twee gevallen: 1°. als de datums in hetzelfde jaar, en

2**. als zij in verschillende jaren zijn.

Zijn zij in hetzelfde jaar, dan zoekt men in de eerste

of in de tweede rij het aantal dagen op sedert 1°. Januari

verloopen, of die nog tot ult^ December moeten verloo-

pen, en trekt deze beide getallen van elkander af; zijn

zij in verschillende jaren, dan zoekt men eerst op ,
hoeveel

dagen van den dag na den vroegsten datum nog in het loopende

jaar overig zijn, en telt daarbij op het aantal dagen
,
dat

van l'». Januari tot aan den tweeden datum van het ge-

vraagde jaar verloopen moeten, en telt deze getallen bij

elkander, als de jaartallen opvolgende zijn; zijn er meer-

dere jaren tusschen de gegevene tijden, dan telt men nog

voor elk jaar 360 of 365 bij deze som op (*).

(*) Bü het gebruiken van de tweede tafel moet ook in aanmerking

genomen worden, de verandering door het schrikkeljaar aangebracht,

waardoor in de eerste rij van elke kolom de datums van 1°. Maart

af, en die in de tweede rij, van 1 Januari en 1 Februari, 1 hooger

moeten zijn.

4

ï
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B. V. Hoeveel dagen zijn er tusschen 5 Februari en 24

October 1868?

Van 1 Januari tot 24 October zijn 294 dagen, of 298 dagen

1 „ „5 Februari „ 35 .. „36jj j> ii 9> 99 M >»

dus 259 dagen, of 262 dagen

Van 5 Februari tot ult°. December zijn 326 dagen, of 331 dagen

jj 24 October if 99 99 99 67 » 99 69 j>

dus 259 dagen, of 262 dagen

Hoeveel dagen zijn er tusschen 11 April 1864 tot 4 Juni 1868 ?

Van 11 April tot uit**. December zijn 260 dagen, of 265 dagen
1 Januari tot 4 Juni 1865 .. 154 ,. „ 15591

» 11 April 64 „ 4 „ 1865
bij voor 1866

1867
1868

99

»

99 19

414
360
360
360

„ 420
36599

>j

99

365
366

te zamen 1494 dagen, ofl516 dagen

Is de tijd in dagen uitgedrukt , dan gebeurt het meermalen,
dat men dit getal onmiddellijk in den voor den gegeven per-

cent gevonden deeler kan deelen, en men heeft dan, om den
interest te vinden, alleen maar het gegeven kapitaal door dit

quotiënt te deelen. In de volgende tafel vindt men deze quo-
tiënten voor eenige aantallen dagen aangegeven; maar het is

gemakkelijk in te zien, dat die met eenig overleg ook voor
andere aantallen dagen kunnen dienen; bijv. in 60 dagen a

370 bedraagt de interest volgens de tafel V200 van het kapitaal,

dat is dus in 70 dagen = 60 dagen + 10 dagen = ^^^ -f ^.^^^^ ;

in 67 dagen, of (60 + 6 + 1) dagen - ^"^^ + sVüTF + tïUi^
van het kapitaal enz.
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Aantal dagen. I'i, VU\ l'/.»/,, IV» "/„ 2% 2«A»/„2y.«/,

1 . . . . 36000 28800 27000 24000 18000 16000 14400
2 . . ., , 18000 14400 13500 12000 9000 8000 7200
3 . . . . 12000 9600 9000 8000 6000 ._ 4800
4 . . ,, . 9000 7200 6750 6000 4500 4000 3600
5 . . ., . 7200 5760 5400 4800 3600 3200 2880
6 . . ., . 6000 4800 4500 4000 3000 — 2400
8 . . .. . 4500 3600 3375 3000 2250 2000 1800
9 . . ,, . 4000 3200 3000 -'— 2000 1600

10 . . , . 3600 2880 2700 2400 1800 1600 1440
12 . . ., . 3000 2400 2250 2000 1500 1200
15 . . ,. . 2400 1920 1800 1600 1200

/

960
18 . . ., . 2000 1600 1500 —

—

1000 _. 800
20 . . .. . 1800 1440 1350 1200 900 800 720
24 . . ,, . 1500 1200 1125 1000 750 ... 600
25 . . . . 1440 1152 1080 960 720 640 576
27 . .

—

.

1000 .—. —

.

80 . . . . 1200 960 900 800 600 480
36 . . . . 1000 800 750 ..^ 500 _ 400
40 . . 900 720 675 600 450 400 360
45 . . 800 640 600 400 — 320
48 . . 750 600 — 500 375 _ 300
50 . . . 720 576 540 480 360 320 288
60 . . . 600 480 450 400 300 240
72 . . . 500 400 375 «... 250 200
90 . . . 400 320 300 ^m^ 200 ..... 100

100 .. . 360 288 270 240 180 160 144
120 .. . 300 240 225 200 150 120
144 .. . 260 200 125 —

.

100

380 .. . 200 160 150 100 80

•

h
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Aantal dagpn. 3 7o ay» "/o 4»/o 4'/. % 5% 6%
1 12000 9600 9000 8000 7200 6000
2 6000 4800 4500 4000 3600 3000
3 4000 3200 3000 — 2400 2000
4 3000 2400 2250 2000 1800 1500
5 2400 1920 1800 1600 1440 1200
6 2000 1600 1500 -~~ 1200 1000
8 1500 1200 1125 1000 900 750
9 1000 — 800 _

10 1200 960 900 800 720 600
12 1000 800 750 600 500
15 800 640 600 480 400
18 500 400 ~
20 600 480 450 400 360 300
24 500 400 375 •~— 300 250
25

27
30

480 384 360 320 288 240

400 320 300 •>. . 240 200
36 — .... 250 .. 200 ....

40 300 240 225 200 180 160
45 — •—

.

200 .. 160 _
48 250 200 ~~* .1.. 150 125
50 240 192 180 160 144 120
60 200 160 150 .— 120 100
72 .... .

.... 125 .-. 100 ._
'90 —m. 100 -_ 80 .._

100 120 96 90 80 72 60
120 100 80 75 _ 60 50
144 50
180 _

.

50 40

i
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Om volgens deze tafel den interest te berekenen van ƒ 3250

a 2^/t*/o in 18 dagen heeft men:

/3250:800=/4,06'^

of van /•2760,40 a 5% in 144 dagen:

ƒ2760,40: 50=/ 55,21.—
•

Voorbeelden tot Oefening,

201. Hoeveel bedraagt de interest a 3 «/o van

f 840,50 in 47 dagen

115

83

57 „ ?

202. Hoeveel bedraagt de interest a 4 ^/o van

/ 1072,75 in 73 dagen

1263,90 „ 102

1873,60 „ 83

2025,40 „ 95 „ ?

203. Hoeveel bedraagt de interest a 4»/2 7o van

/• 1196,50 in 63 dagen

2175,30 „ 71

1857,69 „ 112

„ 3291,40 „ 84 „ ?

204. Hoeveel bedraagt de interest a 5yo van

£st. 425.11/6 d. in 54 dagen

384. 9/8 „ „ 81

725.15/3 „ „ 103

163. 7/9 „ „ 67

205. Hoeveel bedraagt de interest a 2*/2yo van

f 1024,50 van 4 Mei tot 15 Augustus,

2015,20 „ 10 Febr. „ 19 December,

1206,75 „ 18 Juni „ 14 September,

6104,30 „ 6 Nov. 1865 tot 15 Juli 1868?

206. Hoeveel bedraagt de interest a 6 Vo van

Fr. 6025,40 van 16 Nov. 1867—23 Juni 1868.

i>

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

>9

99

99

99
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BcoM. 1896: 10 van 21 Sept. 1867— 1 Juli 1868.
Fl. 2650 : 40 Kr. van 1 Octob. 1867—23 Aug. 1868.
Th. 1632:20 Sgr. „ 10 Mei 1864— lAprill868.

f07. Hoeveel bedraagt de interest a 3y4yo van

/3048 in 1, 2, 27*, 374 en 47» jaar?

208. ld. a 274% van / 1964,20 in 5, 7, 9, 4y., öy* en
10y2 maand.

209. ld. a 372% van ƒ 2640 in 5 maand. 20 dagen; 8 maand.
15 dagen; 7 maand. 24 dagen; 4 maand. 16 dagen; 10
maand. 12 dagen en in 9 maand. 10 dagen?

210. ld. a 4> van ƒ1880,50 in 2 jaren 5 maand.; 3 jaren
7 maand. 16 dagen; 4 jaren 8 maand. 24 dagen ; 2 jaren
5 maand. 18 dagen; 1 jaar 11 maand. 10 dagen?

211. ld. a 47i6yo van ƒ2745,20 in 1 jaar 9 maanden en 18
dagen; 2 jaren 1 maand 27 dagen; 4 jaren 8 maanden
24 dagen; 2 jaren 11 maanden 6 dagen en in 3 jaren
10 maanden 15 dagen?

212. Bereken door middel der tafels den interest vanƒ 9015,20
a 274% in 20, 25, 36, 60, 90 en 144' dagen.

213. Idem van ƒ1296 a 4% in 6, 15, 24, 40, 50 en 190
dagen.

214. Idem van dC 419.11/4 d. a 3yo in 8, 12, 25, 48 en
60 dagen.

215. Idem van BcoM. 3724 : 10 Sch. a 4y»% in 8, 20, 25,
40 en 50 dagen.

216. Idem van ƒ 4175,60 a 5% in 12, 20, 37, 54, 112
en 137 dagen.

217. Hoeveel bedraagt de interest a 372%, het jaar op 365
dagen gerekend, van

205 £8t. 10 Sh. 6 d. van 5 Jan. tot 21 Mei 1867.
641 „ 8 .. 8

293

314

218. Hoeveel bedraagt de interest a 470 van

/4125,— in 120 dagen,

Fr. 6104,50 in 50 dagen,
Fl. 2918 : 36 Kr. in 45 dagen,

Th. 1048 : 24 Ngr. in 56 dagen

,

99

f»

99

„ V. „ „ 10 Nov. 1867 tot 8 Febr. 1868.
16 „ 10 „ „ 16 Aug. 1867 tot 5 Oct. 1868.
15 „ van 20 Jan. 1867 tot 15 Mei 1868?
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MBco. 1842 ; 10 Sch. in 61 dagen,
Pesos 1940 : 15 Realen in 30 dagen P

219. Hoeveel is de interest a '/> Vo 's maands van

/ 3060,— in 8 dagen

,

„2154,— „ 10
£st. 408 . 15 Sh. . „ 25

256 . 12/6 d. . „ 12
467 . —/8d. . ,, 18

99

»

MBco. 3285 : 12 Sch! ," 21

320 Hoeveel bedraagt de interest a '/a Vo 's maands van

/" 6025,40 van 10 November tot 15 December,
1350,— „ 8 Augustus „ 11 September,
1784,20 „ 15 December „ 24 Januari,

„8164,80 „ 10 Juni „ 26 Juli?

Eene andere wijze van interestberekening kan ook dikwijls
met voordeel aangewend worden , vooral wanneer de pCt. ^een
evenmatig deel van 1200 of 36000 is, en de tijd in jaren
en maanden is uitgedrukt. Bv. Hoeveel bedraagt de interest
van / 1725,40 k 4^4% in 2 jaren 7 maanden 15 dagen?

f 1725,40 a ¥/i%

4% is f 69,02

'AVo 4,31

in 1 jaar f 73,33

in 2 jaren

6/m is Va van 1 jaar .

l/ra 15 dag. is V* van 6/m

/ 146,66

36,67

9,17

f 192,50

9»

Of op de volgende wijze :

*'f^

V .0, . / 1725,40 X 945 ^^^ ^^» ^\ 18- ::tt:t = f 181,17
^f

9000
bij 74% is Vie van 47o 99 11,33

f 192,50

19

Of bij eene andere verdeeling

:

i.éV.yo is: ^-lS^^Ji^=^ 203,81
8000

af V4 7o is Vi8 van 4V« \ „ 11,31

99

93

99

99

f 192,50

221. Hoeveel bedraagt de interest vau:

ƒ 1820,— a 4Viyo in 96 dagen

„ 2050,80 „ 3V2 „ „ 75

„ 1649,20 „ 5^2 „ „ 108

„ 875,60 „ 5V3 „ van 12 Febr. tot 21 Augustus?

222. Hoeveel bedraagt de interest van:

/ 1764,50 a 4y8 > van 1 Maart tot 15 Sept.

2761,75 „ 37i6„ „ 10 April— ult^ Aug.
983,60 „ 4732 „ „ 16 Nov. 67 — 1 Juli 68.

2475,— „ 5y8 „ „ 15 Juni 67 — ult^ Mei 68.

223. Hoeveel bedraagt de interest van:

dCst. 1360. 8/— a 57*70 in 142 dagen
406.15/— „ 4% „ „ 36
753.12/— „ 378 „ „ 84
573.10/6 d.„ 5^8 „ „ 132

224. Hoeveel bedraagt de interest van

/ 7643,20 a ys 7o 's maands in 43 dagen
„ 4175,40 „ y.. „ „ „ 52

dCst. 492.10/5 „ 724 „ „ „ 26
BcoM. 6125:10 „ 73 „ „ „ 37

Nog is het gemakkelijk uit het hoofd te weten in welk ge-
tal dagen tot zekeren pCt. de interest juist 7ioo van het ka-
pitaal bedraagt, omdat men daardoor den interest onmiddellijk
kan bepalen, of door eene kleine berekening vinden.
Men heeft namelijk een honderdste deel des kapitaals

a 1 yo in 360 dagen. a 4 yo in 90 dagen.
240 . .. 4y,„ „ 80

99

99

99

>9

l«

99

99

99

99

99 J-
/ *» »

99

99

99

2

2yi

3

99 »

'99 99

99 9»

180
144
120

9)

99

99

99

99

99

99

99 ey,

99 99

99 99

99 99

^9 99

72
60
54

19

99

99

99
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Wordt derhalve gevraagd de interest van / 1225 a 6% in

43 dagen, dan heeft men:

/ 1225 .... in 60 dagen is ... ƒ 12,25

ii 30 )i )> • • •/ 6,12'

M 10 $i » • • » i> 2,04

M 3 » » * • * it 0,61

/ 8,77^

Uit dezen regel volgt eene gemakkelijke vrijze, om den in-

terest tot een gegeven percent, voor een zeker aantal dagen
uit het hoofd te berekenen , en vooral voor de meestal voor-

komende percenten: %y», 3, 4, 4Va, 5 en 670. B. v. de
interest van / 725,40 a 4 7o in 96 dagen, wordt gemakkelijk
aldus gevonden: in 80 dagen bedraagt de rente Yioo gedeelte

d. i. ontvangt men even zooveel centen als men guldens heeft

uitgezet, dus ƒ7,25; in 16 dagen, dat is ys van 80 dagen,
is dit: /•1,45, derhalve in 96 dagen ƒ 8,70.

Om hierin eenige vaardigheid te verkrijgen, oefene men zich

eerst in het berekenen van den interest voor een aantal dagen,
dat een evenmatig deel uitmaakt van het getal, waarin men
Vioo van het kapitaal als interest ontvangt, daarna voor een
zoodanig aantal dagen, waarbij een evenmatig deel bij het
eerste moet worden bijgevoegd of afgetrokken, en eindelijk

voor elk willekeurig aantal dagen.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

ir-

Voorheelden tot Oefening,

Hoeveel bedraagt de interest van f 2450 a 5 Vo in 36
dagen, 24 dagen, 18 dagen, 12 dagen en 8 dagen?
Hoeveel is de interest van ƒ 1560 a 6 % in 30 dagen,
15 dagen, 20 dagen en 10 dagen?
En hoeveel van ƒ2548 a 4079 in 40 dagen, 16 dagen,
10 dagen en 8 dagen?
En van ƒ1632,50 a 3 > in 60 dagen, 40 dagen, 30
dagen en 24 dagen?
En hoeveel van /" 1920 a 4Yo in 45 dagen, 30 dagen,
15 dagen en 10 dagen?
Hoeveel bedraagt de interest van ƒ 6240 a 5% in 108
dagen, 96 dagen, 63 dagen en 60 dagen?

//

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238,

239.

240.
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Hoeveel van /*3620 a 4»/2yo in 64 dagen, 70 dagen,
85 dagen en 60 dagen?
Hoeveel van / 2145,80 a 6°/) in 54 dagen, 48 dagen,
75 dagen en 55 dagen?

Hoeveel van/ 1751,60 a 3 Vo in 108 dagen, 96 dagen,
135 dagen en 90 dagen?
Hoeveel bedraagt de interest van ƒ 4024 a 27270 in 126
dagen, 40 dagen, 88 dagen en 43 dagen?
Hoeveel van ƒ2576,80 a 3 yo in 78 dagen, 47 dagen,

93 dagen en 51 dagen?

Hoeveel van ƒ2045 a 4^0 in 63 dagen, 123 dagen,
85 dagen en 31 dagen?
Hoeveel van /• 1724,80 a 5% in 89 dagen, 135 dagen,

62 dagen en 33 dagen?
Hoeveel van /" 3840 a 4 1/2 «/o in 56 dagen, 61 dagen,
107 dagen en 29 dagen?

Hoeveel van /'2945,80 a 6 > in 47 dagen, 25 dagen,
83 dagen en 29 dagen?

Hoeveelvan /^3240k3V4Voin 84, 112, 72cn40dagen?

Gemakkelijk is het ook voor de Interestberekening tafels te

maken, waarop men van dag tot dag den Interest berekent
voor eene som tot verschillende percenten, b. v. voor ƒ100
a 27», 3, 4, 4V2, 5 en 6%. Alsdan zoekt men slechts in

de eerste kolom het aantal dagen en in de voor den gegeven
pCt. bepaalde kolom den op deze rij staanden Interest

,"
wel-

ken interest men dan met het gegeven kapitaal vermenigvul-
digt, en door 100 deelt.

Hier volgt alleen de tafel van 1 tot 20 dagen, die men
naar believen kan voortzetten:

j
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

U
15

16

17

18

19

20
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OJ2> 3. é. 4y2. 5. 6.

/ 0,006944

„ 0,013888

„ 0,020833

„ 0,027777

„ 0,034722

„ 0,041666

„ 0,048611

„ 0,055555

„ 0,062500

„ 0,069444

„ 0,076388

„ 0,083333

„ 0,090277

„ 0,097222

„ 0,104166

„ 0,111111

„ 0,118055

„ 0,125000

„ 0,131944

„ 0,138888

0,008333

0,016666
0,025000

0,033333
0,041666
0,050000

0,058333
0,056666
0,075000
0,083333
0,091666
0,100000

0,108333
0,116666
0,125000
0,133333
0,141666
0,150000

0,158333
0,166666

0,011111

0,022222

0,033333
0,044444

0,055555
0,066666

0,077777
0,088888
0,100000

0,111111

0,122222

0,133333
0,144444
0,155555

0,166666

0,177777
0,188888

0,200000
0,211111

0,222222

0,012500
0,025000

0,037500
0,050000
0,062500

0,075000
0,087500
0,100000
0,112500

0,125000
0,137500
0,150000

0,162500
0,175000
0,187500
0,200000
0,212500

0,225000
0,237500
0,250000

0,013888

0,027777
0,041666
0,055555

0,069444
0,083333

0,097222
0,111111
0,125000

0,138888

0,152777
0,166666
0,180555
0,194444
0,208333
0,222222

0,236111

0,250000

0,263888

0,277777

0,016666

0,03333S
0,050000

0,066666

0,083333
0,100000
0,116666
0,133333
0,150000
0,166666

0,183333
0,200000
0,216666
0,233333

0,250000
0,266666

0,283333
0,300000
0,316666
0,333333

i. Het kapitaal te vinden, dat in een gegeven tijd naar een

gegeven percent een gegeven interest zal opbrengen.

In de hiervoor gegeven samengestelde evenredigheid
kap. X tijd : kap. X tijd = intr. : intr. , of

kap. X tijd : 100 X 12 = intr. : p. is bekend tijd,

interest en percent en wij vinden dus:

kap. = 1200 X intr.

percent X tijd

1'

tl

1

1
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Bij deze opgaven is echter meestal de gegeven tijd 1 jaar
of Va jaar, en dit in de gevonden formule overbrengende,
vinden wij:

100 X intr. ,

^^' ^
percent '

^^ ^'^^ ^ ^^^ ^^* ""^

,
200 X intr. ,

^

kap. = — ; als de tijd Va jaai' is , of
percent - / .»

ook kap. = mtr. X ^ of kap. == mtr. X
percent

"' ^ '"
percent

'

dat is: vermenigvuldig den gegeven interest met het quotiënt,
dat men verkrijgt als men 100 of 200 door den gegeven per-
cent in 1 jaar of in '/2 jaar deelt.

B. v. Hoe groot is het kapitaal, waarvan men a 4 Yo 's jaar-
lijks /*825 interest geniet?

/825 X25 = /^20625,—

.

Hoe groot is het kapitaal, waarvan men a 3
''/o 'sjaarselk

halfjaar /•r800 interest geniet?

/ 1800 X 66y3 = / 120,000.

Foorbeelden tot Oefening.

241. Hoe groot is het kapitaal, dat eene jaarlijksche rente
oplevert van / 1800, tegen V/2, 3, 4, 4y2, 5 of 6%?

242. Hoe groot is het kapitaal, dat eene maandelijksche rente
geeft van/ 280,— ii 74, /s, '/r/o 's maands?

243. Hoe groot is het kapitaal, dat eene jaarlijksche rente
geeft van 240. £st. 15 Sh. a 3%, 372^0, 4% of 50/0?

244. Hoe groot is het kapitaal, dat dagelijks / 12.50 rente
geeft a 4, 5, of 6yo?

245. Hoe groot is het kapitaal, dat in 45 dagen eene rente
geeft van f72, berekend a 2^8, 3, 4, 4/a en 5%?
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e. Den tijd te vinden waarin een gegeven kapitaal naar een gege-

ven percent een gegeven interent zal opbrengen

Nemen wij voor het bekende kapitaal 100 gulden en den
bekenden tijd 12 maanden aan, dan is:

100 X 12 : K X T = p : I, waaruit

-, 1200 X I 1200 I
i = = X —

.

Kxp p K
of voor den bekenden tijd 360 dagen stellende:

^ 36000 I
T = X —

p K
dat is het quotiënt van 1200 of 36000 gedeeld door den per-

cent of den standvastigen deeler, vermenigvuldigd met den inte-

rest, en dit product door het kapitaal gedeeld

B. v. In hoeveel tijd zal / 840 a 5 yo een interest van

f 36 opleveren.

7200 X 36 2160 ^ ,^ = —=:— = 309 dagen

,

840

of 10 maanden 9 dagen.

Voorbeelden tot Oefening,

246. In hoeveel tijd zal ƒ1250 a 4^0 eene rente opbrengen

van/ 36,50?
247. In hoeveel tijd geniet men van f 2400 a 47270 ^^^^

rente van ƒ 100?
248. In hoeveel tijd geniet men van 8450 MBco. a 5 yo eene

rente van 240 MBco.?
S49. Den lO^en Maart 1867 plaatst men / 3500,— a 3%,

op welken datum zal men /150 aan rente kunnen ont-

vangen ?

250. Iemand plaatst op 16 Nov. 1867 eene som van /'6450

a 4y4yo; op welken dptum zal hij/ 200 aan rente kun-

nen ontvangen?

65

d, Den percent te berekenen, volgens welken een gegeven kapitaal

in een gegeven tijd eene gegeven rente opbrengt.

Men herinnere zich hierbij aan het vroeger gezegde, dat

de percenten tot den interest in eene rechte , maar tot het

kapitaal en den tijd in eene omgekeerde reden staan. Is der-

halve in de tweede reden de interest gegeven, dan is de even-

redigheid recht f maar is daar de percent gegeven, dan is de
verhouding omgekeerd, B. v.

Hoeveel pCt. berekent men, als/ 8400 's jaarlijks / 420
interest geven ?

/8400 : 100=/ 420 : x
waaruit a? = 5 y©

en hoeveel pCt. ontvangt men van ƒ 3600, als deze gelijken

interest opbrengen, als / 4800 a 3 Vo uitgezet:

/ 4800 : 3600 omgek. = 3 Vo : x
waaruit / 3600 : 4800 = 3 : o?

ir = 4 yo

of hoeveel pCt. moet er berekend worden, om in 64 dagen
evenveel interest te ontvangen als hetzelfde kapitaal in 72
dagen a 5% opbrengt?

72 dag. : 64 omgek. = 5 % : a?

of 64 „ : 72 = 5 7o:.r
waaruit x = 5y8 yo.

De vragen kunnen ook samengesteld zijn, b. v.

Hoeveel pCt. berekent men in 1 jaar, als /3600 in 25 dagen
een interest opbrengen van /'lO?

3600 X 25: 36000=/ 10 :r

., 36000X10 ^^,waaruit x = = 4 Vo
3600 X 25

'

of ook , hoeveel percent ontvangt men van ƒ 2400 in 40 dagen,
om een gelijken interest op te brengen als ƒ 1800 in 30
dagen a 4%?
/ 1800 X 30 dag. : / 2400 x 40 dag. omgek. = 4 % : x

of 2400 X 40 : 1800 X 30 = 4 > :
^•

waaruit x = 2V4 y^
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In de practijk komen dergelijke vragen evenwel zelden voor,
alleen het eerste en vierde geval zijn niet zoo geheel zeldzaam,
daar deze eene gemakkelijke wijze aangeven, om den koop-
man de voordeellgste geldbelegging te doen kennen. Er volgen
dus ook alleen hiervan eenige

Voorheelden tot Oefening,

Hoeveel percent berekent men als men van f 2640 aan
interest ontvangt jT 132,— ;

/" 105,60; /i28,— ; / 144,-;
ƒ 90,80?

Hoeveel pCt. berekent men in 1 jaar, als men van/ 3025
in 72 dagen ontvangt / 30,2 5 interest?

Hoeveel pCt. berekent men in 1 maand, als van ƒ 4860
in 16 dagen ontvangen wordt/ 8,64 interest?

Hoeveel pCt. berekent men dagelijks, als/ 400 in 24
dagen ƒ 10 interest geven ?

Iemand koopt voor f 560 eene partij goederen, verkoopt
die na 45 dagen voor/ 600; tegen hoeveel pCt. kan hij

dan rekenen zijn geld uitgezet te hebben?
Iemand kan eene partij goederen, die hij voor f 1200
heeft gekocht, contant verkoopen voor ƒ 1300, en op
3 maanden a / 1325; als hij zijn geld a 5 yo kan plaat-

sen, wat is dan het voordeeligst ?

Hoeveel pCt. 's jaars is er berekend , als de interest van
250 £st. 12 Sh. in 4 maanden bedraagt £st. 3. 17/11;
van 2385 MBco : 10 Sch. in 38 dagen MBco. 12:5 Sch.;
van Fr. 2640,50 in 3 maanden 15 dagen Frcs. 46,21?
Hoeveel pCt. berekent men dagelijks, als men zijn geld
plaatst a 272, 3, 4, 47^ en 5%?
Wat is voordeeliger contant te koopen met IVaV© kor-

ting, of op 37» maand promesse, als de koers van het
geld is 872%?
Als men op 15 Mei 1867 eene som plaatst van /*2450

en daarvoor op 1 Nov. terug ontvangt / 2501,70 tegen
hoeveel pCt. is dan het geld uitgezet geweest?

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

Berekening van den interest van meerdere kapitalen.

Menigmalen is het noodig den interest te berekenen van
verscheidene kapitalen, die tot eenen zelfden percent , hetzij
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voor gelijken of voor ongelijken tijd zijn uitgezet. B. v. Een
koopman vindt dat hij zijn correspondent A. te B. heeft gede-
biteerd als volgt:

/ 725,40 per 1 Januari

„ 528,60 „ 10 Febr.

„ 960 „ 15 April

„ 645,20 „ 10 Mei en

„ 925,80 „ 15 Juni

als hij nu op ult°. Juni zijne rekening wil afsluiten , en daarbij
berekenen 5 yo 's jaars rente, dan kan hij die rekening aldus
stellen

:

/ 725,40 per 1 Januari is 39 dagen = 28291
» 528,60 „ 10 Febr.

/1254,— „65 „ = 81510
» 960 „15 April

/2214 „25 „ =« 55350
,, 645,20 „ 10 Mei

/ 2859,20 „35 „ = 100072
„ 925,80 „15 Juni

/3785, „15 „ ^ 56775

f 321998
5 % geeft tot deeler 7200 '-. _^-

Interest / 44,72
bij kapitaal „ 3785,

—

Kapitaal en Interest per 30 Juni f 3829,72

Bovenstaande berekening zal weinig toelichting behoeven;
eerst berekent men het aantal dagen , dat van den eenen datum
tot den anderen is verloopen en vermenigvuldigt daarna de
kapitalen met het verkregen aantal dagen, waardoor men een
product verkrijgt, dat men gevoeglijk onder den naam van
Interestcijfers kan aanduiden. Dit product geeft eigenlijk e^n
kapitaal aan, dat in één dag evenveel rente opbrengt als het
gegeven kapitaal in het gegeven aantal dagen; zoo zal b. v.
/'400 in 56 dagen evenveel rente opleveren als /" 22400 in
één dag, want daar de interest in st^raengestelde reden is van
kapitaal en tijd, zal de interest onveranderd blijven, wanneer
men het kapitaal een even groot aantal malen vermeerdert als
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men het aantal dagen verminderd heeft. Heeft men dus kapi-

talen, die ieder een verschillend aantal dagen uitstaan, en elk

met dit aantal dagen vermenigvuldigd, dan zijn zij herleid tot

kapitalen, die allen één dag zijn uitgezet en dus tot één

kapitaal kunnen vereenigd worden. Van deze som vindt men

dan gemakkelijk den Interest, als men die door den standvas-

tigen deeler deelt , of wat hetzelfde is , door het aantal guldens

dat in één dag / 1 rente geeft; immers f 100 a 5 gulden

rente 's jaars, is gelijk met ƒ36000 in één dag en als ƒ 36000

in één dag /' 5 rente geven, dan ontvangt men van ƒ7200
in één dag ƒ1 of van ƒ 72 in één dag 1 et.

Neemt men nu nog het volgende voorbeeld:

A plaatst op 1 Januari ƒ 420; op 15 Februari f ^70; op

22 Maart ƒ1040; op 7 Mei ƒ730; op 10 Juni ƒ 380;. als

hij nu 5% rente geniet, vraagt men hoe groot zijn kapitaal

en interest op ult°. Juni zal zijn?

De uitwerking heeft gevoeglijk in de volgende orde plaats

:

f 420 per 1 Januari is 44 dagen = 18480

„ 570 „15 Febr.

f 990 „37 „ = 36630

„ 1040 „ 22 Maart

ƒ2030 „45 „ = 91350

„ 730 „7 Mei

ƒ2760 „33 „ = 91080

„ 380 „ 10 Juni

ƒ3140 „20 „ = 62800

» 41,71 7200
^QQ^^^

ƒ3181,71 per ult^ Juni. ƒ 41,71. .

Het is licht in te zien, dat men de verkregen interest-

cijfers terstond reeds door 100 kan deelen, mits men voorde

lest 50 of meer het quotiënt met eene eenheid vermeerdert en

eene rest minder dan 50 verwaarloost. In bovenstaand geval

zoude de som der interestcijfers geweest zijn 185 -j- 366 +
914 + 911 + 628 = 3004 en deze gedeeld door 72 had tot

quotiënt gegeven ƒ41,72.

Nog had men op eene andere wijze kunnen te werk gaan,

door namelijk den interest te berekenen van elke som van den
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dag af waarop zij geplaatst wordt» tot aan den dag waarop
de rekening wordt afgesloten. B. v.

Interestcijfers.

420
570

1040
730
380

per 1 Januari is 179 dagen = 752

>y

>j

jj

9)

15 Febr.

22 Maart

7 Mei
10 Juni

>>

»

l>

9>

135

98

53

20

jj

i)

99

»

^ 770
= 1019
= 387
= 76

41,72 interest

ƒ3181,72 per ult^ Juni.
72

3004

/^4ÏJ2.

Even als in het opgegeven voorbeeld het kapitaal door de
opvolgende plaatsingen achtereenvolgens vermeerderd is, kan
men zich voorstellen dat een kapitaal, hetwelk men schuldig

is door onderscheidene afbetalingen verminderd of geheel af-

betaald wordt, waarbij men dan ten slotte tot saldo den in-

terest voldoet van de telkens nog verschuldigd gebleven sommen.
B. V. Iemand is op 1 Januari schuldig /450Q; hij betaalt

daarop achtereenvolgens op 2 Februari ƒ480; op 16 Maart
ƒ1470; op 9 April ƒ720; op 16 Mei ƒ840 en op ult°. Juni
de rest; als hem daarbij 4»/2yo rente berekend wordt, hoe
groot is dan dit saldo?

Interestcijfers.

ƒ4500 per 1 Januari is 31 dagen — J395

99 480 >j 2 Febr.

ƒ 4020 .

„1470 „ 16 Maart

44 M

/2550 .

„ 720 „

• • • • »
9 April

23 99

/1830 .

„ 840 „ 16 Mei

30 Juni „

aan Interest

37

44

dagen

f 990 „

„ 60,08
99

f 1050,08 per 30 Juni
8C

1769

587

677

436

4864

ƒ60,08.
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263.

I i

Opgaven ter Oefening,

261. A. plaatst op 1 Januari ƒ 750, en voegt daar achter-

eenvolgens bij: op 11 Februari ƒ475,60, op 27 Maart
/'725; op 19 April M80,40; op 21 Mei / 605,40 en
op 12 Juni/ 576,75; als hij 570 rente ontvangt, hoe
groot zijn dan zijn kapitaal en interest op ult^ Juni?

262. Iemand plaatst op 12 Januari ƒ 425,40; op 15 Februari

f 379,50; op 1 April f 504,10; op 15 Mei ƒ 704,75;
op 10 Juni ƒ 360; op 2 Juli / 433,70; op 10 Augustus
ƒ575; op 1 October /" 623,65 en op ult°. November
/•48O; als hem 470 rente berekend wordt hoeveel be-
dragen dan kapitaal en interest op uit**. December?
Iemand plaatst op 1 Januarij /4025; op 15 Februari
voegt hij daarbij /" 240 en zoo vervolgens op eiken 15^en

der maand eene gelijke som ; als hij daarbij 472 7o rente
ontvangt, hoe groot zijn dan kapitaal en interest op ult°.

December ?

264. A. is op 1 Januari schuldig /'C024,50; hij betaalt daarop
achtereenvolgens op 12 Februari f 765,90; op ult^.

Maart /* 573,60; op 15 Mei flOU.SO; op 1 Juli /•975;

op ult°. Augustus ƒ 1217,80; op 12 October ƒ 603,70;
op 21 November / 753,30 en op ult°. December de
rest; als hem SysVo rente berekend wordt, hoeveel in-

terest moet hij dan daarbij voldoen?
265. Iemand is op 15 Januari in Londen schuldig £ 980.—

hij remitteert achtereenvolgens op 23 Januari £ 145.10/;
op ult^ Februari £ 125.15/6 d.; op 1 April £ 202.5/;
op 13 Mei £ 212.17/6 d. en op ult^ Juni het saldo
met berekening van den interest a 5Vo; hoe groot zal

dit saldo zijn?

266. Iemand plaatst op 1 Januari ƒ1240, en voegt daarbij

op 15 Februari f 975,60; op 12 Maart f 724,30; maar
disponeert daarentegen op 22 April over ƒ675; opult^
Juni plaatst hij weder / 840,20; op 14 Juli neemt hij

terug/ 725,40 en op 1° September nogmaals /430.75;
op ult° October plaatst hij op nieuw/ 688,40; en op
27 November/ 825,30; als hij nu nog op 19 December

71

beschikt over ƒ 540, en hem 472 70 rente berekend wordt,

wat bezit hij dan op ult*^ December?
267. Iemand koopt op 15 Maart 1868 eene fabriek voor

eene som van f 84000 te betalen op 1 Juli van het-

zelfde jaar; hij komt echter overeen deze som te beta-

len bij gelijke termijnen en wel den len op 1 November
1868, den 2en op 15 Mei 1869, den 3en op 1^ Maart

1870; den 4en 15» November 1870, den 5e« op IJuni

1871 en den 6en op 15 December 1871; als hij daarbij

eene interestvergoeding moet betalen van 5 7» 's jaars,

hoeveel interest moet hij dan voldoen?

'268. Iemand koopt eene fabriek voor f 250,000 te betalen

in 4 gelijke termijnen, en wel den len op 10 Mei 1867,

den 2en op 25 Nov. 1867, den 3en op 1 Sept. 1868 en

den 4^» op 15 Februari 1869, doch komt later overeen

de koopsom te voldoen in 10 gelijke aflossingen, den
len op 25 September 1867, den 2®» op 20 Maart 1968,

den 3en op ult«>. October 1868, den 4en op 1 Februari

1869, den 5e» op 25 November 1869, dea 6enop 10

April 1870, den 7en op 15 October 1870, den 8»»^

op 1 Mei 3871, den 9en op 10 November 1871 en

den lOen op 1 Meil872 ; als hij daarbij 47» > rente zal

vergoeden, hoeveel moet hij dan betalen?

Zijn dergelijke gedeeltelijke aflossingen gelijke som-

men en de opvolgende termijnen regelmatig, dan kan

men gevoeglijk gebruik maken van de rekenkunstige

reeksen.

269. Iemand is schuldig f 10,000 en zal die voldoen met

bijbetaling van 5% 's jaars in 3 maandelijksche termij-

nen van ƒ250; hoeveel interest heeft hij dan in het

geheel te voldoen?

270. Iemand is schuldig ƒ 25000, en zal die voldoen inhalf-

jaarlijksche termijnen, de Ie groot ƒ 400 en elke vol-

gende ƒ 100 meer; als hij 47» 7° iiiterest moet betalen

vraagt men wanneer zijne schuld zal afgelost zijn en

hoeveel interest hij in het geheel betaalt?

Rekening-courant met interestberekening.

Niet altijd wordt elke handelszaak onmiddellijk afgerekend.
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maar het bedrag der facturen, verkooprekeuingen , remises,

traites enz. , veelal slechts ongeveer verrekend. Vooral is zulks

het geval met buitenlandsche correspondenten of met enkele

handelsvrienden, met welke men voortdurend in betrekking

staat, alsmede met diegenen onzer buitenlandsche correspon-

denten, bij wie men een crediet geopend heeft, op wie men
dus wissels afgeeft en wie men met onze inkasseeringen op
hunne plaats belast. Hebben wij aan de zoodanigen bericht

gegeven van onze traites, van traites voor onze rekening op
hen afgegeven , dan worden wij daarvoor gedebiteerd , en zen-

den wij hen de dekking , hetzij in geld of in waren , dan wor-

den wij voor het bedrag dier dekking gecrediteerd enz.

Het is evenwel daarbij noodig op bepaalde tijden den stand

der rekening op te maken, dat is: op te geven voor welke
sommen wij zijn gedebiteerd en voor welke wij gecrediteerd

zijn en hiertoe dient de Rekening-Courant, die op zoodanige
wijze eigenlijk niet anders zoude zijn dan een uittreksel van
ons Groot-Boek, b. v.

A. heeft zijn correspondent B. gedebiteerd als volgt:

1 Januari. Saldo vorige Rekening-Courant ƒ 475,90
15 Februari. Aan 100 balen Java koffie . . „ 5263,90
20 April „ z/traite o/B. Ranig. . . „ 1875,40
10 Juni „ 100 kr. Java suiker . . „ 2437,60

en gecrediteerd:

28 Januari Per zijne remise op C . ƒ 4725,30
29 Maart „ m/traite o/D. Poel . „ 2125,—
10 Mei „ netto provenu . . „ 2765,90
28 Juni „ z/remise op D. . . „ 1200,

—

zoo is de Rekening-Courant:

itekenin^-Courant "van den Heer B*

Debet

Januari

Eebr. 1

5

April 20
Juni 10

30M

1 Aan Saldo vorige Reken.-Courant f
100 balen Java-koffie

z/traite o/B. Ranig. . .

100 kr. Java-suiker . .

Saldo

»

»>

>j

Credit.

475,90

5263,90

1875,40

2437,60

„ 763,40

1 10816,20.

»

»

5>
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Credit.

Januari 28 Per remise op C. . . . /
Maart 29 „ m/traite o/D. Poel
Mei 10 „ n/provenu ....
Juni 28 .. z/remise op D. . .

>j

»
ii jj

4725,30
2125,—
2765,90
1200,—

f 10816,20

Juli 1 Per saldo vorige Rek.-Ct. 'f 763,40.

Ofschoon dergelijke afrekeningen menigvuldig voorkomen,
zijn het niet de zoodanige, welke hier bedoeld worden, daar
men toch veelal bij de onderlinge verrekening wederzijds in-
terest berekent volgens de voorafgemaakte overeenkomsten.
Heeft men b. v. bij een Bankier een open crediet tot een zeker
bedrag, dan belast hij ons niet alleen voor de sommen, welke
hij voor onze rekenin;^ betaalt, maar berekent ons wederkeerig
interest voor de sommen, welke hij voor onze rekening ont-
vangt. Hierbij kunnen verschillende gevallen plaats hebben;
als: 1°. in debet en credit kan een gelijke interest-percent
berekend zijn, en 2°. het debet kan tegen een hoogeren in-
terest-percent berekend worden ; bijv. 5 % debet en 4 Vo of
mmder in het credit. De reden hiervan is duidelijk; de gel-
den in het debet ontvangt A. , en hij moet daarvan dus den
interest voldoen, maar van die, welke in het credit gesteld
zijn, moet hij interest ontvangen, dien de bankier of corres-
pondent dus moet betalen. Daar nu deze laatste bij een lagen
stand der geldmarkt de ontvangen sommen niet dan te^en eene
lage rente kan plaatsen , zou hij bij een hoogeren percent-
voet daarop schade hebben, waarom hij vooraf bedingt slechts
een geringeren of gemiddelden interest te zullen vergoeden.

a) Rekening-Courant met gelijke 'percenten.

Berekent men de vorige Rekening-Courant met eene weder-
zijdsche rente a 5yo, dan heeft men ten einde eene geregelde
voorstelling van de zaken te geven, eene vaste formule voor
de Rekening-Courant aangenomen, waarbij de volgende regels
als algemeen geldig kunnen beschouwd worden.

1°. De debet- en de creditzijde zijn verdeeld in kolommen;
2**. De eerste kolom bevat de datums, waarop de posten

geboekt zijn;

4
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3®. De tweede kolom bevat eene korte omschrijving vau

de posten;

4®. De derde kolom vermeldt de datums, waarop de posten

vervallen, of de vervaldagen. Het is toch bekend, dat, terwijl

sommige posten a contant zijn , andere eerst op een bepaalden

datum ontvangen of betaald worden, waarbij zich natuurlijk

het geval kan voordoen, dat de vervaldag komt voor, maar

ook dat die komt na den dag, waarop de Rekening-Courant

wordt afgesloten. Als iemand bijv. op 17 Mei een wissel

accepteert per l/m. zicht, dan vervalt de wissel op 3 7 Juni,

maar is deze 2/m. zicht gesteld, dan is de vervaldag eerst

op 17 Juli, terwijl toch in beide gevallen de afzender op ]7

Mei voor het bedrag moei worden gedebiteerd, en dit dus op

de Rekening-Courant dient voor te komen, zal zif eene juiste

opgave van den stand der rekening zijn. Yoorloopig nemen

wij eerst alleen het eerstvermelde geval in aanmerking;

5°. Eene vierde kolom bevat veelal het folio van liet Journaal

waaraan de post ontleend is;

6°. De vijfde kolom is ingericht voor het aantal dagen,

dat wederom op twee verschillende wijzen in berekening ge-

bracht wordt, namelijk a) door het aantal dagen te berekenen,

dat er van eiken vervaldag verloopen is tot op den dag waarop

de Rekening-Courant wordt opgemaakt en h) door het aantal

dagen te vinden , dat van den oersten dag waarop men de

Rekening-Courant opent tot aan den vervaldag van den post

verloopen moet

;

7**. De zesde kolom bevat de interestcijfers , die berekend

worden volgens het op blz. 68 geleerde ;

8°. De zevende of laatste kolom vermeldt eindelijk de som

waarvoor gedebiteerd en gecrediteerd is geworden.

Heeft men nu in de genoemde volgorde de zaken opgeschre-

ven uit de verschillende boeken (Memoriaal , Inkoopboek

,

Verkoopboek , Factuurboek , Consiguatieboek , Remiseboek enz.)

en hiernaar de opgave en de interestcijfers berekend , dan volgt

het afsluiten der rekening. In de werkelijkheid gaat dit vooraf

door den sluitpost uit het Onkostenboek voor betaalde Zegelgelden

en berekende Courtage; daarna telt men de interestcijfers in

de debet- en in de creditzijde op, en schrijft die op een af-

zonderlijk papier op; zoekt daarvan het verschil, dat men

als saldo aan die zijde der rekening in de kolom der interest-

7.5

cijfers plaatst die de kleinste som heeft gegeven. Het komt
toch op hetzelfde neder of men b. v, zijn Correspondent debi-
teert voor 845 interestcijfers en crediteert voor 705 interest-
cijters, of dat men hem enkel debiteert voor 845-705 = 140
interestcijfers. Van dit saldo berekent men nu den interest
volgens den opgegeven percent, en houdt daarbij in het oo^
dat de verkregen interest het meerdere bedrag is van den

!lw -r ,

''•*^! ^'' ''^'"^"-' ^^'^^ ^' grootste som
mterestcijfers opleverde, zoodat het ook aan die zijde in deKolom der sommen moet worden gesteVJ

Knlfi? T T '*''

1' ^^^^^' '^ ^^ ^^ creditzijde de sommen
bi, e^ander dan zal men door aftrekking eindelijk het saldo
van Kapitaal en Interest vinden, dat men in de kolom plaatst

,

Uie de kleinste som heeft opgeleverd.
Ten slotte telt men in de debet- en de creditzijde de kolom-men der interestcijfers en der sommen op, die dan gelijkesommen zullen geven, brengt het saldo onmiddellijk aan

de zijde, waar zulks behoort, op Nieuwe Rekening-Courant
over, en bekrachtigt daarna door onderteekening de rekening
gewoonlijk met bijvoeging der initialen S. K & Ö., (salo
l'f'''^,,ommo oï heJioudem vergissingen en wealaiingen) ten
einde by mogelijke abuizen op het berekende saldo tern^ teKunnen komen. ^

4*
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Rekening-Courant en Interestberekening I met den Heer B. & 5> 's jaars.

Debet

Datums.

1 Jan.

15 Eebr.

20 April

10 Juni

30

30
30

Vervald. Dag. Cijfers' Sommen.

»>

»

jj

Aan saldo vor. Rek. C.
j

1 Jan.

100 b. Java koffie [15 Maart

z/tr. o/B. Ranig jlO Mei.

100 kr. Java suiker 120 Juni

zegels en briefp.

saldo interestcijf.

saldo kap. en int.

>>

»

9>

>1

J>

180
105
50

10

857

5527
938

244

2393

"9959

>»

jj

i)

ii

>i

475
5263
1875
2437

4

792

/• 10849

90

90

40

60

20

43

43

Vooronderstelt men dat een of meer der posten in het debet

of credit eerst vervallen waren na den dag waarop de Kebe-

nins-Courant wordt opgemaakt, dan moet de debet- of credit-

stellinK, natuurlijk als gewoonlijk plaats vinden, maar iets

anders is het met den over die posten te verrekenen interest.

Neemt men b. v. aan, dat de op 10 Jam gekochte 100 kran-

janRS Java suiker eerst betaalbaar zijn op 25 Juli, dan moeten

^ii onzen correspondent, wien wij dezen post reeds op ^0

Juni in rekening brengen eene interestvergoedmg geven voor

de 25 dagen, welke wij deze som te vroeg berekenen; hij is

daarvoor dus geen interest schuldig, maar heeft d.e integen-

deel te vorderen, of met andere woorden, de interest, dien

hii ons schuldig is , moet als negatief worden beschouwd
,

en

zou dus op de Rekening-Courant het eenvoudigst worden

aangeduid door het gewone teeken van negatief -; doch dit

is in Koopmansrekeningen niet gebruikelijk, en daar het toch

Credit.

Datums. Cijfers Sommen.

128 Jan.

!29 Maart

10 Mei
28 Juni

30 99

1 Juli

Per rem. op C.

m/tr. o/D. Poel

n/prov. . . .

rem, o/D. Cruys

ij

i)

J9

» interest ^|p.

Per saldo Nieuwe Rek.

5 Febr. 145 6852 / 4725

10 April 80 1700 „ 2125

10 Mei 50 1383 „ 2765

28 Juni 2 24 „ 1200

„ 33

9959 / 10849

f 792

30

90

23

43

43

S. E. & O.

Amsterdam, 1 Juli 1868.

A.

noodzakelijk is , deze dagen van vooruitberekening en de daar-

uit voortvloeiende interestcijfers op eene onderscheidene wijze

aan te duiden, doet men dit door ze in de Rekening-Courant

met roode cijfers op te schrijven , waarom men ze veelal, zonder

meer, eenvoudig met den naam roode cijfers aanduidt.

Vervalt evenzoo de op 28 Juni gestelde remise eerst op 25

Augustus, dat is 55 dagen na den tijd waarop onze Rekening-

Courant wordt afgesloten , dan moeten wij onzen correspondent

op gelijke wijze voor den interest van deze 55 dagen debet

stellen , en moet men dus ook de daarbij voorkomende interest-

cijfers, als roode cijfers opschrijven.

Wil men dan de sommen der interestcijfers in de debet- en

de creditzijde vinden, zoo moeten natuiflijk eerst de roode

cijfers vereffend worden, en dit kan mf verschillende wijzen

geschieden; men kan namelijk de ro^^ cijfers van het debet

naar de creditzijda en die uit het credit naar de debetzijde
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overbrengen, maar even goed kan men de som der roode cijfers

in het debet en in het credit ieder afzonderlijk vinden en het

saldo daarvan overbrengen naar die zijde, waar de kleinste som
gevonden is. Dit saldo is dan evenwel als gewone interest-

cijfers te beschouwen; immers de som der roode cijfers moet

als negatief van de interestcijfers aan dezelfde zijde worden

afgetrokketi y of wat hetzelfde is bij de tegenovergestelde zijde

79

worden opgeteld, en aan de zijde waar dus de kleinste som

voorkomt, zal men zooveel optellen, als de grootere som

de kleinere overtreft. Zijn op deze wijze de roode cijfers ver-

effend, dan is de verdere behandeling van de afsluiting der

Rekening-Courant geheel gelijk aan de vorige, zooals uit de

volgende bewerking blijkt, waar echter de roode cijfers een-

voudig door zwaardere cijfers zijn aangeduid.

Debet.

JRekening-Couraut eo Interestrekeniii^

-—1
inei den Heer B. a H'^/^ 'sjaars

Credit.

f ii'i»!—•n»*r—wn- w <i

Datums.

1 Jau.

15 Febr.

20 April

10 Juni

30 ,,

30 „

30 „

Vervald.

«•V

Aan saldo vor. Kek.-C. 1 Jan.

100 b. Java koffie 15 Maart
z/tr. o/B. Ranig. 10 Mei
100 kr. Java suiker 125 Juli

zegels en briefportjSO Juni

saldo roode cijfers

„ interestcijfers

„ kap. en int.

Heeft men in de Rekening-Courant evenwel twee verschil-

lende percenten berekend, dan blijft de berekening in het

wezen der zaak dezelfde, maar het overbrengen der saldo's

kan alsdan niet plaats hebben , omdat deze niet door denzelf-

Datums.

oor 2 8 Jan.

9lfr29 Maart

10 Mei
28 Juni

30 „

Vervald. Dag. Cijfers Sommen.

1 Juli

Per rem. op C.

m/tr. o/D. Poel

n/provenu

rem. o/D Cruys

j>

ii

s>

J3
interest ^ff^

5 Eebr.

10 April

10 Mei
25 Aug.

145 i 6852 't 4725130

80
I

1700 ' „ 2125;—
50 I 1383 „ 276590
5S : 660 „ 1200

;

35 59i

Per saldo vorige Rek.

9935 ƒ10851:79

;7 794,79"

S. E. & O.

Amsterdam, 1 Juli 1868.

A.

b) UekeningCourufMjL '^^^^ ongelijke j)ercenten.

den deeler gedeeld eu dus als ontjelijkuamig moeten beschouwd

worden. Het volgende voorbeeld zal echter genoegzaam op-

helderen, hoe men in dit geval te handelen heeft; kortheids-

halve is echter de omschrijving der posten weggelaten:
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BekeDing-Courant en Interestberekening met den

Debet.

Datums. Vervald. Dag. Cijfers

tl

Heer C, te Keulen a 5 "/o debet en 4 yo credit.

Credit.

Sommen.*' Datums.

Jau. 1

Febr. 25

April 1

Mei 3

Juni 10

Juni 30

Aan

IJ

II

II

99

i»

91

9i

51

51

Jan. 1

Maart 10

creditcijfers **/9o

debetcijfers "^/7a

Saldo kap. en int.

Mei
Juni

Juli

Juni

8

10

28

30

180
110
52

20

1%

1306
1128
423
322

M8

60

70

/' 725
1052

814 |25

1607 150

1850
7

8

44
166

3179 ! f 6250

50

89

15

52

Vervald. Dag. Cijfers Sommen.

9^

4

Jan.

Maart
April

Mei
Juni

Juni

18

1

10

15

6

30

55

Per

Juli 1

debetcijfers

creditcijfers
^^^
*^V72

y^o

Jan. 25

Maart 30

Mei 12

Juni 16

Aug. 10

Per saldo

155

90
48

14

40

1569

720
768
66

%00

91

55

91

55

91

ƒ 1012 50

800
1920 60

475 80

^000 —
5 81

35 81

3123 f 6250 52

/ 166 93

Het is licht te begrijpen, dat de beweiking, behalve het over-

brengen der roode saldo's hetzelfde blijft, wanneer al de som-

men vervallen vóór den datum waarop de Rekening-Courant

wordt afgesloten.

Voorbeelden lot Oefening.

271. A. maakt op 30 Juni Rekening-Courant op voor B. a

5 "/o 's jaars, en noteert:

Debet. Credit.

1 Jan. f 725,60 per 1 Jan. 15 Jan, /' 476,80 per 2 Febr.

12 Febr. „ 940 „ 10 Mrt. 22 Febr. „ 1200 „ löMrt.
lOMrt. „1025 „ 28 „ 16 Mrt. „ 832,70 „ 1 Apr.

15 Mei „1763,50 „ 22 Mei 2 Mei „1052,75 „ 28 Mei
3 Juni „ 918,75 „ 3 Juni 10 Juni „1625,— „15 Juni,

Met welk saldo zal hij sluiten?

^

<^

S. E. & O.
•

Amsterdam, 1 Juli 1868.-

A.

272. C. zendt op 1° Januari Rekening-Courant aan

's jaars en noteert:

Debet. Credit.

IJuli / 2375,20 per 1 Juli 22 Juli / 1893,90

10 Aug. „ 1640 „ 15 Aug. 18 Aug. „ 2000

5 Sept. „ 893,75 „ 1 Oct. 30 Sept. „ 1225,40

16 0ct. „2400,— „28 „ 19 Oct. „ 1200,—

7Nov. „ 975,60 „ 30Nov. 12 Nov. „ 3172,25

18Dec. „ 1872,70 „ 27 Dec. 20 Dec. „ 1460,—
31 „ „ 11,50 „ 31 „

Met welk saldo zal hij sluiten?

273. Idem berekend a 4yo 's jaars:

Debet. Credit.

IJan. / 906,80 per 1 Jan. 15 Jan. /• 1675,40

10 Febr. „ 1275,40 „ 28 Febr. 22 Febr. „ 1025,—
6 Mrt. „ 1023,50 „ 1 April 31 Mrt. „ 725,75

D. a 4y2y.

per 1 Aug.

„22 Sept.

95 30 „

„28 Nov.

55 12 55

„ 27 Dec.

per 29 Jan.

„ 12 Mrt.

„ 30 April
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Debet. Credit.

12 April / 8éO,— per 30 April 6 Mei f 2400,— per 22 Mei
16 Mei „1725,60 „ 2 Juni 10 Juni „ 632,90,, 15 Juni

20 Juni „ 584,25 „ 28 ,,

Met welk saldo zal hij sluiten op 1°. Juli?

274. Hoeveel bedraagt het saldo der volgende Rekening-Cou-

rant opgemaakt ult° Juni a 5 7o interest.

Debet.

Jan. 1

Febr. 5

Mrt. 10

April »
Mei 6

Juni 1

5

Vervald.

Jan. 1

Febr. 1

5

April 12

Mei 16

Juni 20

Juli 15

/ 375,20

„ 460,70

„ 5bO,25

„ 712,40

„ 570,25

916,75

Credit.

Jan. 26

Febr. 8

Mit. 12

April 10

Mei 16

Juni 28

Vervald.

Jan. 31 /• 705,30
Mrt. 1

Mei 18

April 10

Juni 27

Aug. 12

„ 418,45

„642,70
„ 307,64

„ 750,—
576,65

275. Hoeveel bedraagt dit berekend k 4V2 %, opgemaakt U^ Deo.

Vervald.

Juli 30

Sept. 1

f 640,25

. 1200,—
Dec. 16 ,,2245,—
Oct. 25 „ 875,60

Jan. 22 „1750,—

Debet. Vervald. Credit.

Juli 1 Juli 1 f 1050.— Juli 25

Aug. 5 Aug. 25 „ 943,75 Aug. 22

Sept. 12 Nov. 12 „ 540,70 Sept. 16

Oct. 3 Oct. 3 ., 931,60 Oct. 25

Nov. 10 Jan. 10 „ 1125,30 Dec. 8

Dec. 15 Febr. 15 „ 684,75

276. G. zendt zijn Correspondent Rekening-Courant en Interest-

rekening, opgemaakt 12 Sept., a4% rente, als volgt:

Debet. Vervald. Credit. Vervald.

Jan. 1 Jan. 1 £275.12/ Jan. 25

Mrt. 5 Mrt. 25 „ 412.11/9 Febr. 17

April 12 Mei 27 „ 268.15/8 Mrt. 28

Juni 10 Juni 25 „ 389.12/6 Mei 10

Auff. 5 Sept. 1 „ 425.10/ Juli 16

Febr. 18 £250.—
Mrt. '^2 „400.—
Mei 1 „321.1V5
Juni 15 „275.15/8
Aug. 27 „625.12/6

Sepl. 10 Oct. 25 „250.16/ Aug. 22 Oct. 11 „300.

277. F. ontvangt op 1 Juli de volgende Rekening-Courant,

berekend met 5 7o debet en 4 *^/o credit

:

'a*

Jan. ]

Febr. 10

Mrt. 26

April 15

Mei 22

Juni 14

Jan. 1

Febr. 1

6

Mrt. 30

Mei 16

Juni 20

Aug. 5

ƒ423,60
„ 450

-

„ 600,-
„ 912,80

,, ^75,-
„ 380,40

Jan. 15

Ftïbr. 17

Mrt. 19

April 22

Mei 16

Juni 25

Jan. 15

Febr. 22

April 1

Mei 7

Juni 12

Juli 27

/' 612,50

:, 410,—
„ 560,—
„ 703,40

„ 380,-
» 725,-

Welk ijnldo moet hij vinden?

4

#Mk

4

S8

278. Idem a é'/jV» debet en 3% credit:

Debet. Credit.

Juli • 1 Juli 1 f 504,20 Juli 28 Aug. 2

1

/ 1200,«

Aug, 15 Sept. 12 „ 1275,- Aug. 15 Sept. 1 ,, 450,-
Sept. 20 Oct. 10 » 840,- Sept. 20 Oct. 15 „ 708,25

Oct. 16 ii 16 „ 1056,40 Oct. 16 Dec. 20 „ 2400, -
Nov. 4 Dec. 24 „ 640,- Nov. 5 Feb. 1 ,,1875,-^

Dec. 18 Jan. 27 „ 925,-
Hoe groot moet het saldo zijn op ü^"«. Dec. r*

279. A. houdt Rekening-Courant met zijn Correspondent B.

en belast hem voor de Debetsommen' met 4 "/o rente

,

doch vergoedt geen rente voor de Creditposten ; als hij

nu op 1 Juli Rekening-Courant opmaakt, met welk saldo

zal hij sluiten?

Debet.

Jan. 1

Febr. 1

2

Mrt. 10

April 15

Mei 3

Juni 10

Jan. 1

Febr. 18

April 15

Mei 1

Juni 20

Aug. 6

i3

^3

3i

ƒ 1012,50 Febr. 15 per Febr. 15/ 2400,-
245,30 April 9 . . Mei 6 „ 2500,-
987,90 Mei 10 . . Juli 8 „ 2000,-
1125,—

„ 1024,75

„ 875,70

280. Met welk saldo sluit de volgende Rek.-Cour. op U*"". Dec.

:

Debet.

Aan saldo vorige Rekening-Courant

factuurbeloop enz. Aug.

geremitt.£312.16/a 11.80 Sept.

m/remise op D. N. Oct.

geremitt. fr. 4275 a/* 55^/8

factuurbeloop enz.

z/traite o/ B. G.

Juli 1

Aug. 3

Sept. 5

., 28

Oct. 3

.. 19
Nov. 17

Dec. 8

ii

i}

ii

ii

33

. f 9660,44
25 „ 1502,36

5 „
18 „ ;^715,32

3

Nov. 16 „ 1039,25

Jan. 15 „ 1563,24

ii

geremitt. BcoM. 3258 : 12

a A 35yu Dec.

briefporten en visa

8

32,70„ 24
Credit.

Juli 22 Per mijne traite, vervallende Aug. 15 / 7325,40

Aug. 8 „ netto provenu enz. „ 30 „ 2958,50

„ 29 „ z/remise £365.15 a/" 11,77' „ 29 „4306,71
Sept. 14 „ m/traite o/ B. Lange Oct. 14 „1600,

—

30 „ netto provenu enz. „ 25 „ 2735,75

factuurbeloop „ Nov. 6 „ 1374,80Oct.

ii

19
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Nov. 5 Per z/remise op N. N.

>• «oX •• «• «« yj»
Si »

Nov. 15 f 725,—
Jan. 18 „1936,50

Dec. 22 „ netto provenu Feb. 20 „ 1375,90

als daarbij de Debet-Interest a 5 yo en de Credit-Interest a

4% berekend wordt?

Deze wijze van bewerking der Rekening Courant is de meest

algemeene, met dien verstande echter, dat velen in plaats van

de Interest-cijfers , de berekende rente in Debet of Credit op-

schrijven, en het saldo Interest derhalve onmiddellijk kunnen

vinden. De zaak blijft daarom toch dezelfde, en is zoo duide-

lijk, dat zij geen verdere toelichting behoeft, maar iets anders

is het met eene tweede wijze van afsluiting der Rekening-

Courant, die vooral op Bankierskautoren gevolgd wordt, en

daarom te verkiezen is, omdat men daarbij het Rekening-Cou-

rantboek tot den dag kan bijhouden, en dien ten gevolge

dadelijk aan elke aanvraag van zijn Correspondent kan voldoen.

Men gaat daarbij op de volgende wijze te werk, nadat de pos-

ten aan de Debet- en aan de Creditzijde in volgorde der datums

en met hunne vervaldagen opgeschreven zijn

:
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Van eiken post berekent men het aantal dagen , dat er tus-

schen den vervaldag en den dag, waarop men de Rekening

opent, verloopen is, iets hetwelk men lichtelijk dagelijks ter-

stond bij het inschrijven van den post kan doen, tevens met
* berekening van de Interestcijfers der som voor het gevonden

aantal dagen. Is dit van alle posten geschied , dan houde men
in het oog, dat deze Interestcijfers, omdat men de dagen

achteruil gerekend heeft eigenlijk ;2^^ör^/<9/* zijn, zoodat die welke

in de Debetzijde staan eigenlijk naar de Creditzijde behooren

overgebracht te worden , en omgekeerd. Neemt men tot voor-

beeld de volgende Rekening-Courant, dan heeft men op 20

Februari gedebiteerd voor ƒ 600, maar daarbij in rekening

gebracht 80 dagen rente, dan is dit hetzelfde alsof men de

J 600 op 1 Januari had geboekt en van deze som voor 80
dagen rente had gecrediteerd, of berekend a 5 7» dat ƒ600 op

20 Februari gelijk is aan ƒ 593,33 per 1 Januari. Hetzelfde

heeft met alle posten plaats, zoodat men door overbrenging der

Rente-cijfers van het Debet naar het Credit en omgekeerd eigen-

lijk al de posten tot op p'^ Januari, het aanvangspunt der

Rekening-Courant teruggebracht zal hebben.

a> Hekenlnff-Courant met yeigke percenten.

Debet. Credit.

Datums. Vervald. Dag,

09

.03

O
Sommen.

Jan. 1 Aa

Febr. 20 »J

April 3 })

Mei 12 9>

Juni 15 }i

Juni 30 i}

ff

n

Juli 1

„ Inter. cijf. credit

V. saldo/296,55

Interest ^/t*

Aan saldo n/R.

Jan. 1

Mrt. 20

Apr. 17
Juni 20

Juli 18

O

80

107

170
198

180

O

é80
449
918

1584
3100
534

3634

ƒ

93

)i

i>

9i

475,30
600
420
540
800

2,82

Datums. Vervald. Dag.

co

.0?

o
Sommen.

Jan. 15

Mrt. 1

Mrt. 22

April 16

Juni 1

Juni 30

Per

ƒ2838,12

ƒ 299,37

99

»3

i9

99

„ Int. cijfers debet

Interest cijfers

Kap. en Interest

Jan. 28

Mrt. 22

April 16

Mei 24
Aug. 15

28

82

106

144
225

202\f 720,—
179!,, 218,75

400,—
500,—
700,—

424|„
720

1575
3431
203

)>

3634

9> 299,37

f 2838,12

J
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De stand der rekening is derhalve deze, dat de Debetzijde

met 3100 Interestcijfers uit de Creditzijde moet worden belast

en de Creditzijde daarentegen met 3431 Interestcijfers uit de

Debetzijde, terwijl men dan heeft op 1 Januari een debet van

/• 2835,30 en een credit van/ 2538,75. Nu is het licht te begrij-

pen, dat men van elk dezer sommen den interest vooreen half jaar

berekenen , en daarvoor debiteeren en crediteereu kau , maar

berekent men aan weerszijden denzelfdeu interest , dan is het

voldoende den interest alleen van het saldo te berekenen, en

daarvoor de interestcijfers te zoeken. Het debet heeft hier een

87

meerder bedrag van/ 296, 55 en men stelt dus deze som als voor-

loopig saldo aan de debetzijde en berekent daarvan voor 180

dagen de interest-cijfers , waarvoor men 534 vindt. Men heeft

dus in het debet 3634 interest-cijfers, in het credit 3431 dat

is een saldo van 203 , waarvan de Interest berekend moet worden.

Men vindt daarvoor 203:72 = ƒ 2,82, die als Interest-saldo

nu aan de Debetzijde gevoegd moet worden , daar men voor den

interest van 3634 cijfers moest debiteeren en voor dien van 3431
cijfers moest crediteereu. Met dit saldo van Interest wordt der-

halve het saldo van Kapitaal en Interest gebracht op ƒ 299,37.

b) Kekeolngr-Courant
j ^^^ ongelijke percenten.

Debet. Credit.

Datums.

Jan. 1

Febr. 16

Mrt. 30

Apr. 10

Mei 25

Juni 30

Vervald. Dag. Cijfers Sommen.
^

Datums. Ver/ald. Dag. Cijfers Sommen.

Aan

»

}>

»
)>

}}

})

Int. cijf. *7«
Kap. ƒ 3348,70

Jan. l O

Mrt. 8 68

April 25 115

Juni 3 153

Aug. 10 220

O
340

805

1567

1760

Juli i 33 saldo N/R.

ƒ 324,70

500,-1
700,"-

. 1024, -;

800,—

j

45,51

„ 83,72
I

i

1/ 3477,93

f 10,55

>3

93

J3

33
1

Eenigszins anders wordt de bewerking wanneer men verschil-

lende percenten van debet- en van creditsommen berekent.

Nemen wij daartoe het bovenstaande voorbeeld:

Na de dagen en interest-cijfers berekend te hebben, ga men

op de volgende wijze te werk ; de interest-cijfers van de debet-

zijde brenge men naar de creditzijde over, en berekene daarvan

den interest a 570, dat is : 4472 : 72= ƒ 62,11. Crediteert

men dus voor / 62,11, dan zijn al de debetsommen gereduceerd

tot 1^ Januari. Het bedrag der credit-interestcijfers is 4096, en

brengt men die naar de debetzijde over, den interest berekenende

k 4/^0, dan vindt men 4096 ; 90 = /^ 45,51; debiteert men

Jan. 10

Mrt. 5

April 10

Mei 27

Juni 10

Juni 30

33

>3

Per

33

33

„ Int. Cijf. **77.

Kap. ƒ3338,50
Saldo

;

Febr.

Mrt.

Mei
Juni

Aug.

6

18

3
15

1

36

78

123

165
211

3}

336
234
4^2

2021
1013

f 933,50

300,—
400,—

,3 1225,-
480,—
62,11

66,77

33 10>55

/ 3477,93

33

33

3J

33

13

voor deze som, dan heeft men al de creditsommen tot l<^Januaii

teruggebracht, en de stand der rekering is dus als volgt:

1 Jan. debet ƒ 3348,70 a 5% rente

credit ,, 3338,50 a 47. „

Daar de rekening nu op 30 Juni moet worden afgesloten,

heeft men van eiken post 6/m. rente te berekenen, dat is van

den eersten ƒ 83,72 en van den tweeden /' 66,77 en na deze som-

men aan de zijde, waar zij behooren te hebben gesteld, vindt

men gemakkelijk het saldo voor de Creditzijde ƒ 10,55, dat

nu in het Debet der Nieuwe Rekening wordt gebracht. Komt
er zooals dit in de werkelijkheid plaats hecü bij de afsluiting



r
'

88

der rekening een posfc voor zegels en briefporten, dan is het

natuurlijk, dat deze buiten de interestberekening moet blijven,

daar toch de interest alleen voor O dagen in aanmerking zoude

kunnen komen.

Het spreekt van zelf, dat er bij deze wijze van bewerking

van geen roode cijfers sprake kan zijn, daar in zekeren zin

alle datums als negatief moeten beschouwd worden, en alle

interestcijfers als roode cijfers moeten gelden , zooals reeds ge-

noegzaam uit de overbrenging blijkt. Het groote voordeel,

hetwelk deze samenstelling der Rekening-Courant oplevert, is

daarin gelegen , dat zij gemakkelijk voor eiken datum afgesloten

wordt. Moest bijv. in het laatste voorbeeld, de dag der op-

making in plaats van 30 Juni gesteld worden 15 Augustus,

dan bleef alles hetzelfde, behalve de afsluitingsposten, namelijk:

Debet ƒ3348,70 van 1 Januari—15 Aug. a 5 7o en

Credit „ 3338,50 „ 1 „ —15 „ „4yo
of debet f 3348,70 in 225 dagen a 5yo= / 104,65

en credit „ 3338,S0 „ „ „ „ 4 „ = „ 83,46

waardoor het saldo van kapitaal en interest gebracht zoude

zijn op ƒ14,79.

Voorbeelden tot Oefening,

281—285. Bewerk naar deze wijze (teruggaande datums) de

voorbeelden 274, 275, 277, 278 en 280.

Nog komt eene derde wijze van berekening van de Rekening-

Courant voor, en wel voornamelijk bij de berekening van twee

verschillende percenten, te meer daar er indeconditiën, waar*

onder men eene Rekening-Courant opent soms zeer willekeurige

voorkomen. Behalve toch de reeds genoemde onderscheiding van

5 % debet- en 4 % creditrente ,
gaat men dikwijls nog verder,

en berekent alleen interest van de debetsaldo's, welke in de

rekening voorkomen. Wordt in het debet- en in het credit

interest berekend, dan kunnen de percenten gelijk en ongelijk

zijn. Voor het eerste geval diene de bewerking van de opgave

onder n«. 274.
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Sommen.
%

Datums. Vervald. Rente.

Debet / 375,20

Credit,, 705,30

„ ƒ 330,10

Aan saldo

Per . .

1 Jan.

26 „

1 Jan.

31 „

1

30
(

i

15

il6

39

f 1,56

„ 0,29

„ 0,19

„ 0.24

„ 0,61

„ 2,16

ƒ0.66
Debet „ 460,70 Aan . . 5 Febr. 15 Eeb.

„ / 130,60

Credit,, 418,45

„ f 287,85

Per . . 8 „ 1 Mrt.

„ 1,51

„ » 307,64

„ f 595,49

i3 • • 10 Apr. 10 Apr.
1

^ ^

2 ., 0.16
Debet,, 580,25 Aan . . 10 Mrt. 12 „

Credit ƒ 15,24 34

2
1

i32
i

1

!

7

3

27
i

\

„ 0.07
Debet „ 712,40

7i 8 Apr. 16 Mei

„ f 697,16

Credit „ 642,70

Debet f 54,46

Por . . 12 Mrt. 18 Mei

„ „ 570.25

„ / 624,71

Credit „ 750,

„ / 125,29

„ f 576,65

Debet,, 916,75

Aan . .

• t •

Per . .

* • •

Per . .

Aan . .

• • •

Aan Kap.

6 Mei

...
16 „

...
Disconto.

28 Juni

15 „

• • «

en Int.

20 Juni

...
27 „

30 „

12 Aug.

15 Juli

„ 0.05

„ f 340,10

Debet ( 214,81

„ „ 1,81

30 Juni 15

i

i

„ 0.71

„ 1,81

„ f 216,62
/5.05 ƒ5.05

Wanneer men echter verschillende percenten berekent, kan
men den interest niet meer van de saldo's berekenen, omdat
de kapitalen dan ongelijksoortig zijn.

Men handelt dan als volgt naar het voorbeeld op bl. 86.



90

Sommen. Datums.
Reute.

5 Vü é yc

Debet/- 324,70

Credit,, 033,50

„ /• 608,80

Debet,, 300

Credit/ 108,80

300j> jj

9) ƒ 408,80
Debet,, 700

„ / 291,20

Credit,, 400,

„ f 108,80

Debet,, 1124,

„ f 915,20

Credit,, 1225

33 f 309,80

Debet/ 800
Credit „480

Debet / 320

Aan saldo

Per

Aan

Per

Aan

Per

Aan

Per

Jan. 1

„ 10

Pebr. 16

Mrt.

Mrt. 30

Apr. 10

Jan.

Febr.

1

6

Mrt. 8

Mrt. 18

33 10

Aan
Per

33

33

33

33

10,20

0,35

f 10,55 Aan saldo

Mei 27

DlSCüNlO.

Mei 25

Juni 10

Kap. en

Apiil

Mei

25

3

180 f 8,12

144

Juui 3

Juni 1

5

Aug.

33

10
1

I

Int.

112

102

85

57

27

15

u 7,78

/14,94

40
31

„ 3,40

„ 6,32

„ 2.5-i

„ 3,84

„ 2,04

„ 1,65
„ 4,44

„ 0,35

A27,71 /•27,71

Men schrijft dus de debet- en creditsommen naar volgorde

der vervaldagen op zonder op die der datums te letten , telt

de gelijksoortige bij elkander op en trekt de ongelijksoortige van

elkander af; vervolgens berekent men in het eerste geval de

dagen, die er van den eenen vervaldag tot den anderen verloopen,

waardoor men vindt, dat men voor het 1*^ saldo debet zijnde vau

1 Januari tot 31 Januari 30 dagen rente moet debiteeren, dat

is a 5% van /" 375,20 = /1,56— ; het volgende saldo is

credit /" 330,10 — dit blijft zoo tot op 15 Februari, of gedu-

\
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rende 15 dagen, waarna het door den debetpostvan /" 460,70
verandert; men heeft dus te crediteeren voor 15 dagen lente

van /'330,10 of ƒ 0,69 enz. tot aan den post van 27 Juni toe,

die een credit-saldo geeft van /'125,29, waarover eene interest-

verrekening moet plaats hebben van 3 dagen.

De volgende posten vervallen na 30 Juni, en men moei dus

voor den interest der debetposten crediteeren en voor dien vau

de creditposten debiteeren; men vangt dus geleidelijk met den
laatst vervallenden post aan en rekent terug tot 30 Juni. Het
verkregen saldo wordt door optelling (beide debet, of beide

credit) of aftrekking (een debet en een credit) met het vorige

saldo vereenigd en daarna het saldo gezocht van den debet-

en den credit-interest, welk saldo met het kapitaal-saldo door

optelling of aftrekking vereenigd moet worden.

In het tweede voorbeeld moest de bewerking anders zijn;

men berekent van elke som den interest over het aantal dagen,

dat er van den vervaldag tot aan den dag verloopt, waarop
de Rekening-Courant wordt opgemaakt, doch overigens is de

bewerking op dezelfde wijze ingericht, en sluit de uitkomst

geheel met die, welke volgens de tweede wijze van bewerking
verkregen is.

Geheel afwijkend handelt men echter wanneer men de bepa-

ling vaststelt, dat hij, die bij ons eene Rekening-Courant heeft,

alleen interest zal betalen of ontvangen van de saldo's, welke
bij elke traite of remise op zijne rekening blijven, en wel naar
een verschillenden percentvoet. In dat geval is de derde wijze

van bewerking (staffelrekening) de eenige, die gevolgd kan
worden en geeft met de beide anderen eene afwijkende uit-

komst, ofschoon in gewone gevallen het onderscheid niet zeer

groot is. Passen wij dit toe op het vorige voorbeeld:
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Sommen.

DeDet/ 324,70 'Aan saldo

Credit,, 933,50 Per

1 Jan.

10 „

1 Jan. ! 36 ! ƒ1,62

6 Febr.

„ / 608,80j .

Debet,, 500,— Aan • 16 Febr.i 8 Mrt.

Credit/' 108,80 .

„ „ 300,-Per

„ /• 408,80, .

Debet,, 700,— Aan

15 Mrt. 118 Mrt.

32

10

37

/2,16

„ 0,12

» 1.68

„ ƒ 291,20; .

Credit,, 400,— IPer

„ ƒ 108,80

Debet,, 1024,— Aan

„ f 915,20

Credit,, 1225,— iPer

30 »>

10 April

25 April

3 Mei

8 „0,32

)«
f 309,80: .

10 April 3 Juni

27 Mei 1 5 Juni

30

12

15

„0,36

„ 1,52

I j
Disconto.

I

\

Debet/ 800,— JAan |25 Mei jlO Aug.
j

9

Credit,, 480,— Per '10 Juni
;

1 „ .

Debet /• "310^ ......... 31

Credit,, 309,80 '

Debet/ 10,20. i

Credit,, 3,76 Interest saldo

Debet A 6,44 'Aan saldo Kap. eu Interest

„ 0.52

1,-Ji

\» 1.38

• • • • » 3,76:

f7,22\r7,22

Voorbeelden tot Oefening.

286—290. Bewerk naar deze wijze (staffelrekening) de op-

gaven onder n^. 276—280.

:

\
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Het vinden van den gemiddelden Pekcent van

VERSCHILLENDE KaPITALEN.

Het gebeurt dikwijls, dat men, wanneer verschillende ka-

pitalen tot onderscheidene percenten en gedurende verschilleade

tijden zijn uitgezet, een gemiddelden percent of vervaltijd

moet vinden. Bij het virden van den gemiddelden percent,

hebben de volgende vier gevallen plaats:

1°. de kapitalen en tijden zijn gelijk;

2o, de kapitalen zijn ongelijk en de tijden gelijk;

30. de kapitalen zijn gelijk en de tijden ongelijk;

40. de kapitalen en tijden zijn ongelijk.

a. Bij gelijke Kapitalen eu Tijden.

Alsdan telt men de verschillende percenten bij elkander, en

deelt die som door het aantal der kapitalen.

B. V. Wat is de gemiddelde pCt. van vier gelijke kapitalen

,

uitgezet a 3Vo, 472 >, 5 7o en 6V0?

47^ Yo.

b. Bij ongelijke Kapitalen en gelijke Tijden.

Daar ƒ100 a 5 '/o evenveel interest geven als /*500 a 1 "/o

,

vermenigvuldigt men elk kapitaal in het bijzonder met den

percent, en deelt de som der producten door de som der

kapitalen.

B. V. Wat is de gemiddelde pCt. van de volgende kapita-

len
. /300 a 4 >, / 450 a 5 %, ƒ600 a 4*A > en /800 a 67op

/ 300 X 4 == 1200
450 X 5 = 2250
600 X 4V2 = 2700
800 X 6 =^ 4800

>»

ii

ii

ƒ2150 10950 a 1 %
5V43 Vo.
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c. Bij ongelijke Tijden en geUjke Kapitalen.

Daar een kapitnal, dat a 570 is uitgezet, iu 2 jaar evenveel

interest geeft, als of het a 10 ^o in 1 jaar was geplaatst, ver-

menigvuldigt meu de gegevene tijden, in dezelfde eenheden
nitgedrukt, met de verschillende percenten, en deelt de som
der prodncten door de som der tijden.

B. V. Wat is de gemiddelde pCt. van vier even groote ka-

pitalen, uitgezet het eerste 1 jaar a 4°/); het tweede IVajaar

a 5 7o ; het derde 8 maanden h 6 yo en het vierde 60 dagen
a 4V2V0?

1X4 —

'

4

]y«x5 ry.

7» X 6 4

'h X 4'A V^

S'/i 16^4

a 4'/8
'

d. Bij ongelijke Tijden en ongelijke Kapitalen.

Ook hier geldt wederom dezelfde redeueering; /'öOO a, 5%
in 4 maanden, brengt evenveel rente op, als ƒ 3000 a 1 "/o in

4 maanden en als ƒ12000 a 1% in 1 maand: men vermenig-

vuldigt derhalve de kapitalen met de opgegeven maanden, en

deze producten met de percenten, in gelijknamige eenheden

uitgedrukt , en deeU dpn de som der laatst verkregen produc-

ten door de som der eerste producten. B. v. Wat is de ge-

middelde percent van f 720 in 4 maanden a 5 pCt.
, /600

in 7 maanden a 4Vo, / 900 in 5y. maand a, 0% en / 800

in 10 maanden a 472 /o.

Nu heeft men de volgende bewerking:

/720x 4 r-r /• 2880X5 = f lUOO
„600x 7 =„ 4200x4 r.r „ 16800

„900x 5^3 = „ 5100x6 ::=:.„ 30600

„ 800 X 10 =rT „ 8000 X 4/2 .^- „ 36000

20180 / 97800

-l'y^> '^/() nagenoeg.

II

'

I

r

291.

292.

293.

294.

295.

296.

Voorbeelden tot Oefening,

Wat is de gemiddelde rente van 5 gelijke kapitalen uit-

gezet H 2 'M, 3V3, 472, 5 en 4^/3 yo?

Wat is de gemiddelde jaarlijksche percent van de volgende

kapitalen £st. r^M2/ a 3 «/o; £st. 104.16/8 d. a 4yo;

£st. 156.5/6 d. a 4'«V) en £st. 85.9/10 d. a 5%?
Wat is de gemiddelde interest van vier even groote ka-

pitalen, uitgezet het eerste 5 maanden h SVsy©; het

tweede 7y2 maand a 4yo; hoi derde 6y4 maand a 4yïyo

en het vierde S^'» maand a 5 7o?

Wat is de gemiddelde interest van vier even groote ka-

pitalen, uitgezet het eerste 7 maanden a 4 7o; bet tweede

56 dagen a 4y2yo, het derde 5 maarden 24 dagen a

3 "/o en het vierde 1 jaar 16 dagen a V~' 7o 'smaands?

Wat is de gemiddelde percent van ƒ 900 in 6 maanden

a 4yo, van ƒ540 in 8 maanden a 47270, vnn7 960

in 7V2 maanden \\ 5 %/ van ƒ400 in 5 raanndrn •: 3^/47»

en van f 500 in 10 maanden a 3 Vo?

Welken gemiddelden percent kan men op" 10 I\[c: •. ip.

kenen van de volgende posten:

/* 520 per 15 Juni ?i 4 'V.

„ 700 „ 12 Juli „ 472 „

„ 960 „ 1 Sept. „ 5 „

„840 „ 10 Oct. „ 3y4 „

„ 480 „ 12 Nov. „ 3 ,.

HET BEKEKENEN A^AN DEN GEMIDDELDEN VERVALTMD.

Hierbij komen twee gevallen voor: of de kapitalen interest

geven of niet , die dan nog verder onderscheiden worden

,

naarmate de kapitalen gelijk of ongelijk, en naarmate de per-

centen gelijk of ongelijk zijn.

3. Zonder Intere^tberekening.

Wanneer eenige gelijke kapitalen op verschillende tijden

betaalbaar zijn, heeft men, om den gemiddelden tijd te vinden,

alleen de som der tijden door het aantal der kapitalen te deelen.

I
!:|

(Ij
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Zijn 'Ie kapitalen ongelijk, dan vermenigvuldigt men elk

kapitaal met den tijd , dien het moet uitstaan , en deelt de som
der producten door de som der kapitalen.

Deze berekeningen komen veelvuldig voor op bankierskan-

toren, wanneer daar namelijk op eenen dag onderscheidene

posten, hetzij van gelijke, hetzij van ongelijke grootte, en op

verschillende datums betaalbaar, voorkomen , en men deze allen

in eene som op denzelfden vervaltijd wil boeken.

B. V. Wat is de gemiddelde vervaltijd van vijf even groote

wissels, ieder van ƒ 500.— gedateerd 20 Augustus per 1

maand; per ult°. September; per medio October; per 2 maan-

den en per 3 maanden. De vervaldagen zijn dan als volgt

:

de Ie wissel den 20 September.

,,
2e „ „ 80
3e „ „ 15 October.
4e 20 *- „

5e „ „ 20 November.

Rekent men daarom van den 208*en Augustus af, dan lieeft

de Ie wissel nog 30 dagen
2e „ ,. 40

i)

»>

ï>

»

>>

»

yy

3®

4e

5e

j>

>j

?}

j)

j>

j>

33

»

55

60
90

>>

JJ

93

5)

275

derhalve ^^ 55

Van 20 Augustus 55 dagen rekenende, is 15 October.

Rekent men echter van den 20s*eu September af, dan heeft

de Ie wissel nog O dagen

2e „ „ 10»

»

93

99

4e

e

»

>*

93

>'

JJ

33

33

33

25

30

60

»

33

33

125

^ 25 dagen

Van 20 September 25 dagen rekenende, is 15 October.

Rekent men van een willekeurigen datum, b. v. 1 Juli af,

dan heeft men voor

97

den len wissel 80 da»en
99 2en

33 90 3J

„ 3eii
99 105

99

„ 4eii „ 110
99

„ 5eu
,3 140

525

99

99

99

99

Van 1 Julij 105 dagen rekenende, is 15 October.
Tweede voorbeeld.

Een bankier ontvangt den 12den Maart de volgende wissels,
als /"ÖOO dato 1 Pebruari 2/maanden, ƒ 3 60 op 8 dagen zicht,'

/620 dato 20 Februari 6/weken en /* 850 per medio April,'
op welken datum zal hij zijn correspondent voor deze som
moeten crediteeren?

De vervaldagen der wissels zijn, voor

den Isteü 1 April,
2deii 20 Maart,
3den 4 April,
4den 15 ^^ ^

Rekent men nu van den vroegsten vervalda- af, dan
heeft men:

f 500 a 11 dagen = 5500
360 „ O „ = O
620 „ 14 „ = 8680
850 „ 25 „ =21250

r 2330 ~3'5'4'30'~

dus 15*^/233 = 15 dagen.
Van 20 Maart 15 dagen rekenende, is 5 April.
Rekent men van een willekeurigen datum, b. v. 12 Maart,

at, dan heeft men:

f 500 a 19 dagen = 9500
„ 360 „8 „ = 2880

620 „ 22 .. =13640

99

99

»

99

99 850 „ 33
99

33 = 28050

/'2330 54070

., ^^ ^^
dus 23^^33 = 23 dagen.

Van 12 Maart 23 dagen rekenende, is 5 April.
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Nog meer komen dergelijke berekeuiugen voor 'oij verkoop-

rekeningen van goederen voor gemeenschappelijke rekeningen

(meta-rekeningen) , wanneer namelijk hij , die met den verkoop

belast is geweest, de goederen in verschillende partijen heeft

verkocht , welke op onderscheidene dagen betaalbaar en dikwijls

nog maar gedeeltelijk of in het geheel nog niet ontvangen zijn,

terwijl hij met zijne compagnons de zaak reeds verrekent, door

hen voor den interest zijner voorschotten te belasten. Nemen
wij bijv. aan, A. te Amsterdam heeft in gemeenschappelijke

rekening met B. te Hamburg en C. te London verkocht 1000

balen Java-koffie, en wel

300 balen, voor een bedrag van ƒ16125,40 per 15 Mei

300 „ „ „ „ „ „15875,70 „ 22 Juni

200 „ „ „ „ „ „ 11431,50 „ 20 Juli

200 „ „ ,, „ „ „ 11206,60 „ 1 Aug.

op welken datum kan hij dan het geheele bedrag betaalbaar

stellen?

Het is geheel onverschillig van welken datum men begint

te rekenen; nemen wij 15 Mei, dan vindt men:

/ 16125,40 X O = O

„ 15875,70 X 37= 587412

„ 11431,50 X 65 = 743080

„ 1 1 206,60 X 76 == 851732

/ 54639,20" • /2182224

dat is:

299.

40 dagen na 15 Mei

of 25 Juni.

Foordeelden tol Oefening,

297. Wat is de gemiddelde vervaltijd van vijf gelijke kapita-

len, vervallende het eerste over V/2 jaar; het tweede

over 9 maanden; het derde over 1 jaar 2 maanden;

het vierde over 5 maanden 24 dagen en het vijfde over

16 maanden?
298. Wat is de gemeenschappelijke vervaltijd der volgende

kapitalen /* 1250 over 4V2 maand;/ 950 over 6 maanden;

f 900 over 8V3 maand; /" 450 over 11 maanden en
/• 720 over Ml dagen?

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

Wat is de gemeenschappelijke vervaltijd van 4 wissels
elk f 600, die vervallen: 16 April, 30 April, 21 Mei
en 12 Juni?
Een bankier ontvangt den 24 Juni 5 wissels, elk/ 500
en wel de eerste per 30 Juni ; de tweede dd. 20 Juni
op l/m. dato; de derde op 3 weken zicht; de vierde dd.
'^^ Juni op 2/m. dato, en de vijfde dd. 30 Juni op 6
weken dato, op welken datum kan hij dan zijnen cor-
respondent voor dit bedrag crediteeren?
Een bankier in Amsterdam ontvangt den 22sten October
de volgende wissels: / 420 dd. 3 Augustus op 3/m.

;

/ 540 per 30 October; f 960 op 3 weken zicht, /78O
per uit- November; op welken datum moet hij voor het
gezamenlijk bedrag crediteeren?
Een bankier in Londen ontvangt den 15den Maart de
volgende wissels: £st. 105.12 Sh. per ult.o. Maart;
^ fet. b4.15, dato 24 Februari op 3/m.; £st. 64
lö op 1 maand zicht en £st. 115.9 dd. ult^ Februari
op 3/m.; als hij het jaar op 365 dagen berekent, op
welken datum moet hij dan het geheele bedrag boeken^

tnnTi ^^f^^.^P^^^'^l^i^g op over den verkoop van
4000 balen Santos-koffie, verkocht als volgt : 1232 balen
voor// 2866,17 per 30 Juni, 1384 balen voor /79652 12
per S April en 1384 balen voor / 80456,70 per 8 Juli
op welken gemiddelden datum kan hij de ontvangst
stellen ? •'o
Idem voor 1910 balen Rijst, verkocht als volgt- 500

AfioTn ^^^^^i^ P^^ 10 November; 400 balen voor

1 tV Pf ^^ September; 400 balen voor/3803,50
per ll}ecember; 300 balen voor / 2975,90 per 15 De-
cember en de rest voor /^ 2407,30 op 17 November ner
6/2 maand s promesse; op welken datum kan hij de ont-
vangst dan stellen?

^

B. ontvangt verkooprekening van Londen over de vol-
gende verkoopen: 83/2 kisten thee £st. 455 per 1^ Aoril-
120/2 kisten £st. 335.12/6 d, per 3 Juni; 100/2 kisten
per 3 Maartest. 473.17/4 d. en 57/2kisten £st. 194.15/3 d.
per .U Juli; op welken datum moet dit bedrag Wredi-
teerd zijn? ° ^

A. heeft voor B. betaald/ 675 per 10 Mei; /420 per

5*
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19 Juni; ƒ580 per 1 Augustus en ƒ725 per 15 Sep-

tember, en daarentegen ontvangen / 1200 per 1 Juni

en / 625 per 19 September, op welken datum moet hij

het saldo stellen, om deze rekening zonder interestver-

goeding te doen afloopen?

307. C. heeft op D. getrokken ƒ 600 per 16 Nov,; /840per
21 December; Z'* 1000 per 5 Januari en / 1200 per 18

Februari ; D. daarentegen op C. / 7 50 per 1 December;

/1200 per 17 Januari; ƒ800 per 22 Maart; op welken

datum moet hij het saldo trekken, om zonder interest-

berekening te sluiten?

2. Met InterestberekeniDg.

Indien de gegeven percenten gelijk zijn, komt de interest

niet in de berekening te pas, zoodat wij alleen het geval te

beschouwen hebben, waarin zij ongelijk zijn. Alsdan onder-

scheidt men de volgende gevallen:

a) als de kapitalen even groot zijn. Dan vermenigvuldigt

men de gegeven tijden met de daarbij behoorende percenten,

en deelt de som der producten door de som der maanden

,

terwijl men de som der maanden door het aantal der gelijke

kapitalen deelt. B. v.

:

Wat is de middelbare vervaltijd en de middelbare pCt. van

vier even groote kapitalen , uitstaande 9 maanden a 4 "/o ; 7

maanden a 5%; 6 maanden a 41/2> en 5 maanden a 670 F

Mnd. 9x4 =36
7X5 = 35

6 X 4V2 = 27

5X6 =30
27 128

^ 6^/4 mnd. a 472- «/o.

Stellen wij namelijk elk kapitaal ƒ 300 , dan heeft men:

f 300 in 9 mnd. a 4 \o = ƒ 9,00 Interest

300 „ 7 „ „ 5 „ = „ 8,75

300 „ 6 „ „ 4V2„ = „ 6,75

„ 300 „ 5 „ „ 6 „ = » 7,50 „

ƒ32,00 Interest

/1200 in 6% mnd. a 4^/27% = 6V* X 47.7 = ƒ 32 Interest.

jj

j>

99

jj

101

^) als de kapitalen ongelijk zijn. Dit geval komt geheel
overeen met het vinden van den gemiddelden percent van onge-
lijke Kapitalen

, die voor ongelijke tijden zijn uitgezet. Men kan
daarbij dus op twee verschillende wijzen werken; men kan
namelijk eerst de kapitalen met den bij ieder behoorenden pCt
vermenigvuldigen, en ieder dezer producten met den daarbij
behoorenden tijd in dezelfde eenheden uitgedrukt. Daarna telt
men de kapitalen en de beide kolommen van producten ieder
afzonderlijk op, en deelt de som der Kapitalen op de som der
eerste producten, om den gemiddelden pCt. te vinden, en de
som der eerste producten op die der tweede, om den' gemid-
delden vervaltijd te bepalen. — Of men kan eerst de Kapitalen
met de tijden, en deze producten met de percenten vermenig-
vuldigen, om zoo door deeling eerst den vervaltijd en daarna
den gemiddelden percent te vinden. B. v.

Wat is de gemiddelde pCt. en vervaltijd van de volo^endc
Kapitalen: / 2000 a 4% in 6 mnd.; / 2400 a 4V2°/o^n 8
maanden f 1600 a 5 Vo in 10 mnd. en / 1000 a 3 Vo in 16
maanden ?

f 2000 X 4

2400 X 4V2
1600 X 5

,, 1000 X 3

»3

9)

f 8000 X 6

„ 10800 X 8

JJ

JJ

8000x10
3000x16

f7000 /• 29800

48000
86400
80000
48000

262400

of:

r 2000 X 6

2400 X 8

1600x10
„ 1000 X 16

f 7000

JJ

JJ

4^35 % in 8^*^/149 maand.

12000x4 = 48000
19200 X4V2= 86400
16000x5 = 80000
16000x3 = 48000

63200 262400

9V35 maand a 4'*/79 %.

Dergelijke vragen komen in de werkelijkheid slechts zeer

fnc w ?' .^^f^"^ ^^^ ^^^^ ^'^^^ ^^^ e^kel voorbeeld volfft:
öOb. Wat IS de gemiddelde tijd en de gemiddelde pCt. van

vijt even groote kapitalen uitstaande: 7 maanden 15 da-
gen a 2V2%; 10*/3 maanden a 4°/,; 1 jaar 2 maanden
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a 570; 204 dagen a Va% 's maands; 10 maanden a

309. Wat bedraagt de gemiddelde tijd en de gemiddelde pCt.

van de volgende kapitalen: /" 2000 a 3*/a% in 2 maan-
den; /'löOO a 4% in 3 maanden; /" 1000 a éy^yo in

4 maanden; /" 500 a 5 7© in 5 maanden?
310. Wat bedraagt de gemiddelde tijd en de gemiddelde pCt.

van de volgende kapitalen /' 1200 per 15 Mei a 4 pCt.;

ƒ1600 per 10 Juni a Sy^yo; / 1350 per 1 Aug. a 4^2 %;
/ 1750 f,er 2 September a 5 % en f 900 per 10 Oct. h 6%.

DISCONTO-KEKENING.

De Disconto-Rekening is eigenlijk bet omgekeerde der In-

terest-Rekening ; wanneer men namelijk een zeker kapitaal over

eenigen tijd moet betalen, en men in plaats van dien tijd af

te wachten, terstond betaalt, dan behoeft men slechts zooveel

te betalen, dat, als van dit betaalde, interest berekend wordt

over den tijd, dien men vroeger betaalt, het kapitaal en de

interest te zamen juist zoo veel bedragen, als men oorspron-

kelijk schuldig was. Het over eenigen tijd verschuldigde ka-

pitaal is eigenlijk kapitaal en interest, en de vraag wordt alzoo

om het kapitaal of den interest te vinden, die in eenen be-

paalden tijd tot een bepaalden percent eene gegeven som als

kapitaal en interest zullen opbrengen.— Daar de interest hierbij

van het gegeven kapitaal moet afgerekend worden, noemt men
deze rekening Disconto, dat is, „ik tel af,'* en zulks komt
op velerlei wijzen in de koopmans-rekeningen voor. *)

Iemand koopt, b. v., eene partij goederen op 2/m., maar
verkiest later deze som contant af te doen met genot der ge-

wone Disconto; of iemand ontvangt in betaling een wissel

betaalbaar op 3/m., maar verkoopt dien wissel contant; of

*) Eigenlijk zoude men mueteu /.eggen Disconto-Interest, maar
het streven naar kortheid in uitdrukkingen, heeft deze afkorting,

evcu als zoo vele andere in den handel voorkomende , ingang doen

vinden.

103

iemand sluit een verkoop op 6/m., doch trekt voor het bedrag

eenen wissel op 6/m. en verkoopt dien aan de Nederlandsche

Bank of aan de Beurs met aftrek van de Disconto tot op den

vervaldag enz.

Uit deze voorbedden blijkt genoegzaam, dat het disconteeren

van wissels menigvuldig moet voorkomen, en in nauw verband

staat tot den algemeenen ^ang des handels, daar de disconto-

percent eigenlijk de prijs uitmaakt, waarvoor men het geld

koo})en kan, dat men tot zijne speculatiën noodig heeft. Is

er dus overvloed van geld aan de markt, dan is de disconto-

percent laag, maar wordt het geld schaarsch, hetzij door vele

buitenlandsche leeningeu, onrustige tijden, geldcrisissen enz.,

dan wordt de disconto-percent hcoger, totdat de geldmarkt of

het vertrouwen zich hersteld heeft.

Het is hier de plaats niet daarover in bijzonderheden te

treden; wij hebben slechts noodig met den gang der bewer-

king. Vooraf merken wij op, dat de disconto eigenlijk boven

het 100 moest berekend worden, daar de interest in het ka-

pitaal begrepen is, waarvan men dien moet berekenen ; immers
/* 5000 over 3 maanden j\ 4% rente 's jaars tot jDcne contante

waarde herleid zal eene som opleveren, die a 4% 's jaars

geplaatst , zoodanigen interest geeft , dat deze bij het kapitaal

gevoegd over 3 maanden juist eene som van / 5000 oplevert;

berekenen wij nu 3/m a 4% 's jaars, dat is 1%; derhalve

101 : f 5000 = 100 : x

waaruit gevonden wordt v = f 4950,49^

Voegt men daarbij 3/m m 4 yo „ 49,50^

f 5000,

Niettegenstaande deze handelwijze volkomen juist is, gaat

men bij het gewone disconteeren niet op deze wijze te werk,

maar berekent den disconto altijd als gewone interest, dat wel

is waar bij aanzienlijke sommen eenig verschil kan opleveren,

doch meestal bij kleine bedragen en een gering aantal dagen

geen noemenswaard verschil oplevert. In bovenstaand voor-

beeld geeft de gewone interestberekening voor eene som van

f 5000 een bedrag van /' 50, dat is een nadeel voor den

discontonemer van ƒ0,49*; voor den discontogever, die aan-

zienlijke sommen disconteert is het voordeel daarentegen niet

onbelangrijk. In de tweede plaats wordt het aantal dagen
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berekend van den dag volgenden op dien, waarop de disconto
IS aangevraagd en aangenomen tot en met den dag waarop de
wissel vervalt, de maand berekend op zooveel dagen als zij
heeft echter met bijvoeging van één dag als respijtdag , omdat
de betrokkene het recht heeft de betaling op den vervaldag
tot den volgenden dag uit te stellen.

Niettegenstaande men dus het jaar op 365 dagen moest
rekenen, is dit niet gebruikelijk, maar bedient men zich van
de gewone standvastige deelers, alsof men het jaar op 360
dagen had gesteld.

^

Nemen wij het volgende voorbeeld:

^ ,. ^ , ,
Amsterdam, 26 Mei ]868.

bedisconteerd bij de Nederl. Bank a 472%
ƒ 2740 op P. Schuyl per 2 Oct. is 130 dagen

bedraagt . . ƒ44,52 /" 2695,48

Heeft men verschillende wissels te disconteeren, dan handelt
men op gelijke wijze; b. v.:

^ ,. ,
, ,.. ,

Amsterdam, 12 Augustus 1868.
Gedisconteerd bij de Nederl. Bank a 4%.
r 1250 per 11 October is 61 dagen \f 8 47
V 1040 „

„ 1520

„ 930
})

jj

1 November „ 82
30 „ „ 111
18 December „ 129

33

))

}i

f 4740

3)

9}

ii

9

18

13

ƒ 50

47

75

33

02

/•1241

,1030

,, 150J

916

/'4689

53

53

25

67

98

Waren er nu nog onkosten voor briefporten , commissie enz.
ie verrekenen, dan zou men alvorens de rekening af te
sluiten van het verkregen contante bedrag, deze onkosten noff
moeten aftrekken; bijv. als hier berekend was voor visa en
briefporten /5,40, voor commissie y^yo en voor aanteekenen
en port f C),26

, dan had men berekend als volgt:

f^'^^^ /• 50,02

af visa en briefporten f 5,40
Commissie y4 yo „ 11,85
Aanteekenen enz. „ 6,25

/4689

)i 23

98

netto provenu op 12 Aug. |/'4666

50

48"

105

Het is noodig de voorbeelden van bewerking nauwkeurig te

volgen, daar zij ontleend zijn aan de formules ter discontee-
ring bij de Nederl. Bank en hare bijkantoren in gebruik.

Voorbeelden tot Oefening,

311. Hoeveel bedraagt op 3 Mei de contante waarde van de
volgende wissels berekend tot de nevenstaande dis-

conto's :

a) f 1460,— per 10 Juni a 3%,
b) „ 1600,— dato 18 April 2/m. dato a 272^,
c) „ 850,— op 14 dagen zicht a 2 yo,

d) „ 960,— dato 15 April per 3ym. a 4yo,
e) „ 1040,— dato 20 April per 6 weken a 3yo,

312. Hoeveel op den 25sten September die van de volgende
wissels

:

a) 105 £st. 15 sh. 6 d. per 6 December a 2%,
b) 1380 MBco. 12 sch. dato 10 Augustus 2/m. a 4V2"/o,

c) 1960 fl. 45 kr. dato 28 Juli S/m', a 5%,
d) 2025 th. 20 ngr. dato 20 September per 6 weken
a 3%?

313. Iemand moet op 10 Juni 1856 de volgende aanvraag
van disconteering voor de Ned. Bank invullen:

ƒ 1000 dd. 3 April op 6 maanden,

5, 1350 per 25 Juli e. k.,

940,60 dd. 28 Mei per 2 maanden

,

1012,40 dd. 15 Mei per 6 weken,
845,80 per 16 Augustus e. k.

,

als de Disconto a 4 yo is toegestaan, welke sommen zal

hij dan moeten ontvangen?
314. Hoeveel is de contante waarde op 12 December der

volgende wissels; berekend a 3 ^^q:
f 2050,— per 1 Februari van het volgende jaar;

2640,70 per 22 Maart e. k.

3200,— dd. 5 December 3/m. dato.

„ 3 740,50 6/weken zicht.

2980,— per 1 April e. k. en
2412,80 dd. 10 Dec. per 4/m. dato.

ii
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315. A. ontvaugt vau zijn Correspondent op 17 April de vol-

gende wissels:

/ 925,30 dd. 1 April per 3/m. dato.

/• 1218,75 dd. 18 Februari per 4/m dato.

1420,— per 2 Juni.

1725,60 dd. 10 April per 6/weken.

„ 1840,70 per 1 Juli,

als hij daarvan berekent 5% disconto; / 17,20 voor visa,

briefporten en aanteekenen, benevens V* Vo commissie,
voor boeveel moet hij dan crediteeren?

316. B. zendt zijn correspondent te Londen de volgende wissels

:

£205.10/ per 15 April,

„ 164.17/6 d. per 6/weken zicht,

„ 325. dd. l» April per 3/m. dato,

284.12/6 d. dd. 10 April per 6/weken,

312.10/ per 29 Juni,

als London deze wissels op 24 Maart, a 3^2% disconto

plaatst en voor onkosten berekent £ 1.2/6 d. benevens

V^^/o commissie, vraagt men voor welke som B. zal ge-

crediteerd zijn?

317. Iemand laat 5 Maart een wissel / 1964,80 vervallende

18 April e. k. bij de Ned. Bank disconteeren , en ont-

vangt daarvoor /" 1958,60; hoe was dan de Disconto?
318. Iemand disconteert 10 Juli een wissel groot f 854,60

a 2y2% en ontvaugt daarvoor f 845,20; op welken
datum was dan die wissel vervallen?

319. Iemand ontvangt den 22sten Mei ƒ 1017,40 a 3% Dis-

conto van een wissel getrokken 16 Maart op 3/m. dato;

hoe groot was dan die wissel?

320. Iemand ontvangt den 8sten April 1856 voor een wis-

sel op 2/m. dato groot 1725.60 a 4 "/o Disconto 1714.50;
op welken datum is deze wissel getrokken?

SAMENGESTELDE INTEREST-ÜEKENING.

Wanneer na verloop van een jaar de verschenen interest

niet wordt afbetaald, maar bij het kapitaal gevoegd, om daar-

mede in het volgende jaar weder interest op te brengen, noemt
men dezen interest, samengestelden interest, of ook wel Inte-
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rest van Interest. In de gewone Koopmansrekeningeu komt
deze samengestelde interest echter niet voor, daar de berekening
van interest van den interest in den handel niet geoorloofd
is ; zij heeft alleen plaats bij Levensverzekeringen, Hypotheek- en
Lijfrente-berekeningen, Loterij-leeningen enz. Om echter daarbij

het lastige en bewerkelijke der berekeningen te voorkomen,
heeft men tabellen gemaakt, waarop voor zeker kapitaal, ge-
woonlijk ƒ 100, tot verschillende percenten, in een zekeren
tijd, de interest op interest berekend is, en waarmede men
door eene enkele vermenigvuldiging den samengestelden interest

van elk gegeven kapitaal kan vinden.

Wil men echter zonder deze tabellen den samengestelden
interest berekenen van een vast kapitaal, dat gedurende eenige
jaren is uitgezet, dan gebruikt men veelal daartoe de Loga-
rithmen , doch behalve dat is er nog eene wijze van berekening,
die met weinig moeite kan aangewend worden, en waarvan wij
hier een denkbeeld willen geven.

Als de jaarlijksche rente van een kapitaal, dat wij k noe-
men, bedraagt r pCt., dan is de vermeerdering van ƒ 1 in

r
één jaar -TqTT = p3 waaruit volgt, dat fl kapitaal na ver

loop van een jaar aan kapitaal en rente wordt 1 +j9 gulden;
deze wederom een jaar uitzettende a r pCt. , bedraagt de jaar-

AC

lijksche vermeerdering van eiken vulden op nieuw =;;o 1
100 ^

en dus za 1 1 + ^ gulden bij het einde des tweeden jaars aan
kapitaal en rente bedragen (1 + pf gulden. Op deze wijze
voortgaande, zal men vinden, dat aan het einde des derden
jaars kapitaal en rente van f 1 bedraagt (1 -^ pf; van het
vierde jaar (1+^)'; van het vijfde jaar (1+^)' en dus van
het n^^ jaar (1 -f p^. Hieruit volgt nu gereedelijk dat k gul-
den in n jaren aan kapitaal en rente zal opbrengen ^x (1 +/?)«
gulden, en de ontwikkeling van deze formule geeft een prac-
tisch middel aan de hand , om voor eenig aantal jaren, zonder
Logarithmen, kapitaal en interest van eenig kapitaal te bere-
kenen. De ontwikkeling der formule is namelijk:

-(
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« («— !)(«_ 2)

r^'+

1.2.3 jB , enz•}

of

of

1 n n — 1 n-—2 \

Z.+ ./.;,4._ ^^. __^^4_^^^, « ^^^ enz.
1 . 2

1

of ;> — - stellende

of — , k = A^

, enz.

.__ 7? « — 2
^ — J^i —z— B = C, enz. , stellende

,

nk(l+p)n=k+-k
9

^ + -T

—

^ + —.— C, enz.
2^ *

Sö' ' 4^

dat is: na verloop van n jaren, is kapitaal en interest gelijk

aan de som der volgende producten: 1 x het kapitaal, - x

het kapitaal , of het Iste product ; —— x het 2^^ product

;

^^— 2,,„, , «—3 n— 4>-—— Xhet 3de product; —-— xhet 4dc product»! - v
óg ^q hq ^

het 5<ic product, enz., totdat deze producten minder bedragen
dan 1 Ct.

, svaarna de overige verwaarloosd kunnen worden. Het
is bij eenig nadenken licht in te zien , dat deze vermindering
van het product niet lang kan achterwege blijven, omdat de
eene factor eene breuk is, waarvan de teller afneemt en de
noemer voortdurend grooter wordt.

Stellen wij b. v. het kapitaal en interest te vinden, waar-
toe /• 10,000 na 24 jaren zullen aangegroeid zijn, interest op
interest rekenende a 5% 'sjaars?

ö% = ïö7r=2V> dus ^ = 20,
;2 = 24 en a=z 10,000,

derhalve is

a •

n

9
a

1

1^ X 10000,.

2q
«—2

n — 3

n— 4

~Tq
n— 6

^
n— 6

~Tq
n— 1

~87
n— 8

«—9
10^

.A= I» X 12000,—

.5= \lx 6900,—

. C= l^x 2530,—

• ^ =- tA ^ 664,12'

. ^=t'iïïX 132,82'

. I— ĵ\% X 21,03

. G= 1 7 V

. H=^I B V

2,70

0,28

• ^ = jVu X 0,02' enz

= ƒ10000,—

= „ 12000,—

= „ 6900,—

= „ 2530,—

= „ 664,12'

= „ 21,03

))

J5
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JJ

2,70

0,28*

0,02^

0,01

/'32251,00

Het is gemakkelijk in te zien , dat men de rij der breuken,
waarmede achtereenvolgens vermenigvuldigd moet worden, ge-
makkelijk op de volgende wijze verkrijgen kan:
Men schrijft de jaren afdalende als tellers op, en plaatst

onder den eersten teller het quotiënt, dat men verkrijgt , door
den pCt. op 100 te deelen; onder den tweeden tweemaal dit

quotiënt; onder den derden driemaal dit quotiënt; onder den
vierden viermaal, enz.

Het is echter mogelijk dat de percent geen evenmatig deel
van 100 is, en dan zoude men vrij samengestelde breuken
verkrijgen ; in dat geval vermenigvuldigt men de afdalende rij

der jaren achtereenvolgens met den pCt. , en deelt de produc-
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ten in dezelfde orde door 100, 200, 300 enz. B. v. Hoeveel

bedraagt /• 6000 in 20 jaren a 3yo.

Kapitaal

20 X 0.03 = ^«4 X 0000 . . .

-sVttX^öOO
^V^X1026 . .

-/,VX 284,68

X 23,55

2,26

0,17

48
"SÖÏÏ

TTü ff
-^

4 2 V

of Van /*5000 a 372% ia 15 jaren;

5272

/•6000

„ 3600

„ 1026
284,68

23,55

2,26

0,17

. 0,01

/ 10836,67

j>

3J

}J

J3

15x3V.%^ = |«e eu dus:

Kapitaal

^55 X 5000 . .

-,%% X 2625 . .

643,12

97,54

10,24

0,79

91 V
X84

77 V
TUTTTT '^

7 o X

ƒ 5000

„ 2625
643,12

97,54

10,24

0,79

0,05

33

jj

»

J5

• 9)

f 8376,74

Ofschoon deze bewerking gevoegelijk kan dienen, wanneer

Tuen geene logarithmen gebruiken kan , blijft zij toch altijd vrij

omslachtig en verdienen de logarithniische formules verre de

voorkeur.

Voor de bewerking met logarithmen wordt de formule van

blz. 107.

log k' = log k -\~ n log (1 -f p)
en hieruit leidt men gemakkelijk de volgende formules af:

log k = log k'— n log (1 \ p)
log k' — log k

71

en log(l +jt>)^

log (1 + p)

log k' — log k

n

Deze vier formules, die voor gegeven waarden gemakkelijk

111

in getallen uit te drukken zijn , heeft men voor de meest voor-

komende percenten en een bepaald aantal jaren uitgewerkt,

en tabellarisch gerangschikt, waardoor dan de berekening van

den samengestelden interest tot eene enkele vermenigvuldiging

of deeling is teruggebracht.

Zoo heeft men om kapitaal en interest te berekenen van

/ 1 , die tot eene jaarlijksche vermeerdering van p ,
gedurende

n jaren interest op interest is uitgezet

:

en daaruit de volgende tabellen samengesteld, die men naar

willekeur kan voortzetten, of ook voor andere percenten kan

berekenen.

Men stelt namelijk achl ereeuvolgens p = 0,025; 0,03;

0,035; 0,0375; 0,04; 0,045; 0,05 en 0,06 en u = 1, 2, 3

enz. tot 50, en dan vindt men:
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Jaren. 2'A % 3% 3>Vo 3% y„

1 1.025 1.03 1.035 1.0375
2 1.050635 1.0609 1.071225 1.076106
3 1.076891 1.092727 1.108718 1.116771
4 1.103813 1 125509 1.147523 1.158650
5 1.131408 1.159274 1.187686 1.202100
6 1.159693 1.194052 1.229255 1.247179
7 1.188686 1.229874 1.272279 1.293948
8 1.218403 1.266770 1.316809 1,342471
9 1.248863 1.304773 1.362897 1.392813

10 1.280085 1.343916 1.410599 1,445044
11 1.312087 1.384234 1.459970 1.499233
12 1.344889 1.425761 1.511069 1.555454
13 1.378511 1.468534 1.563956 1.613784
14 1.412974 1.512590 1.618695 1.674301
15 1.448298 1.557967 1.675349 1.737087
16 1.484506 1.604706 1.733986 1.802228
17 1.521618 1.652848 1.794676 1.869811
18 1.559659 1.702433 1.857489 1.939929
19 1.598650 1.753506 1.922501 2.012677
20 1.638616 1.806111 1.989789 2.088152
21 1.679582 1860295 2.059431 2.166458
22 1.721571 1.916103 2.181512 2.247700
23 1.764611 1.973586 2.206114 2.331989
24 1.808726 2.032794 2.283328 2.419438
25 1.853944 2.093778 2.363245 2.510167
26 1.900293 2.156591 2.445959 2.604298
27 1.947800 2.221289 2.531567 2.701960
28 1.996495 2.287928 2.620172 2.8032&3
29 2.046407 2.356566 2.711878 2.908406
30 2.097568 2.427262 2.806794 3.017471
31 2.150007 2.500080 2.905031 8.130627
32 2.203757 2.575083 3.006708 3,248025
33 2.258851 2.652335 3.111942 3.369826
34 2.315322 2.731905 3,220860 3.496194
35 2.373205 2.813862 3.8335'JO 3.627302
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Jaren. 4% 4'A 7„ 5% 6y„

1 1.04 1.045 1.05 1.06

2 1.0816 1.092025 1.1025 1.1236

3 1.124864 1.141166 1.157625 1.191016

4 1.169859 1.192519 1.215506 1.262477

6 1216653 1.246182 1.276282 1.338226

6 1.266319 1.302260 1.340096 1.418519

7 1.315932 1.360862 1.407100 1.503630

8 1.368569 1.422101 1,477455 1.59384S

9 1.423312 1.486095 1,551328 1.689479

10 1.480244 1.552969 1.628895 1.790848

11 1.539454 1.622853 1.710339 1.898299

12 1.601032 1.695881 1,795856 2.012196

13 1.665074 1.772196 1.885649 2.132928

14 1.731676 1.851945 1.979932 2.260904

15 1.800944 1.935282 2.078928 2.396568

16 1.872981 2.028370 2.182875' 2.540352

17 1.947901 2.113377 2.292018 2.692773

18 2.025817 2.208479 2.406619 2.854339

19 2.106849 2.307860 2.526950 3.025600

20 2.191123 3.411714 2.653298 3.207135

21 2.278768 2.520241 2.785963 3.399564

22 2.369919 2.633652 2.925261 3.603537

23 2.464716 2.752166 3.071524 3,819750

24 2.563304 2.876014 3.225100 4.048935

25 2.665836 3.005434 3.386355 4.291871
26 2.772470 3.140679 3.555673 4.549383

27 2.883369 3.282010 3.733456 4.822346

28 2.998703 3.429700 3.920129 5,111687
29 3.118651 3 584036 4.116136 5.418388

30 3.243398 3.745318 4.321942 5.743491

31 3.373133 3.913857 4.538039 6,088101

32 3.508059 4,089981 4.764941 6,453387

33 3.648381 4,274030 5.003188 6,840590
34 3.794316 4.466362 5.253348 7,251025

35 3.946089 4.667348 5.516015 7.686087
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Jaren. 3> 7. 3% 3V^% 3V* %

36 2.432535 2.898278 3.450266 3.763326

37 2.493349 2.985227 3.571025
i

3.904450

38 2.555682 3.074783 ! 3.696011 i 4.050S67

39
i
2.619574 3.167027 3.825372 4.202775

40 2.685064 3.262038 3 959260 4.36037 H

41
1
2.752190 3.359899 4.097834 4.523893

43 2.820995 3.460696 4.241258 4.693539

43 2.891520 3.564517 4.389702 4.869547

44 . 2.963808 3.671452 4.543342 5.052155

45
1
3.037903 3.781596 4.702359 5.241610

46 3.113851 3.895044 4.866941 5.438171

47 3.191697 4.011895 5.037284 5.642102

48 3.271490 4.132252 5.213589 5.853681

49 3 353277 4.256219 5.396065 6.073194

50 3.437109 4.383906 5.584927 6.300939

Jaren. 4% 4V.% 5Vo 6Vo

36 4.103933 4.877378
1

5.791816 8.147252

37 4.268090 5.096860 6.081407 8.636087

38 4.43881Ï5 5.326219 1
6.385477 9.154252

39 4.616366 5.565899 6.704751 9.703507

40 4.801021 5.816365 7.039989 10.285718

41 4.993061 6.078101 7.391988 10.902861

42 5.192784 6.351615 7.761588 11.557033

43 5.400495 6.637438 8.149667 12 250455

4,4 5.616515 6.936123 8.557150 12.985482

45 5.841176 7.248248 8.985008 13.764611

46 6.074823 7.574420 9.434258 14.590487

47 6.317816 7.915268 9.905971 15.465917

48 6.570528 8.271456 10.401270 16.393872

49 6.833349 8.643671 10.921333 17.377504

50 7.106683 9.032636 11,467400
i

18.420154
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Men heeft met deze tafels de volgende berekening ; / 20,000

a 4 7o in 30 jaren , is

20,000 X 3,243398 = f 64867,96.

Even zoo kan men door deze tafels gemakkelijk de contante

waarde berekenen van eene som, die men eerst over eenige

jaren moet ontvangen; b. v. Hoeveel is de contante waarde

van /' 18000, betaalbaar over 24 jaren, berekend a 5 4.

Men beeft dan f 3,2251 over 24 jaren a 5% is ƒ!, con-

tant, derhalve:

ƒ18000 : 3,2251 = ƒ 5581,22.

Deze laatste vraag kan evenwel ook door de rij breuken

opgelost worden; wanneer men namelijk den interestpercent

boven het 100 tot een gewonen interestpercent herleidt, die

van 100 of van 1 kan worden afgetrokken; b. v., als de

percent p boven het 100 is, heeft men:

1 -^p : 1 =p :

:j

l+p
P

Stelt men nu gemakshalve ——- =
1 -f- p+ P

dan is /c = k' (1 — ff

n (h— 1) (n— 2)
.r'--in u n— 1

'-i'+ï' ~r" 1.2.3
waaruit wederom gemakkelijk af te leiden is:

1 n
-A +

r enz.

, n n

2 3

2 u — 3 ^
j^ _j C enz.

n
als A = Y

'' B
il hl — 1) , .—-: A IS enz.

1 . 2

Men heeft derhalve de volgende uitwerking; hoeveel is de

contante waarde van ƒ18000 betaalbaar over 24 jaren, bere-

kend a 5 7o^

Kapitaal over 24 jaren ƒ 18000.

P 0.05 1 ,

Yp-^ipv y — ' = - en dus:verdei > -
^ ^^ ^ ^^ ,^-^
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Kapitaal

X 18000

X 20571.43

X 11265.30

X 8933.00

983.47

3 87.32

28.30

3.48

0.35

2 «

YT
ï 3

2 2
Ti 3
% 1

•2 w

TTff A
tav

I e v
Tsir A

ƒ18000

„ 11265,30

983,47

28,30

0,35

ii

»

/• 20571,43

„ 3933,90

187,32

3,48

0,03

j>

>j

ƒ30277,42 / 24696,16

of « = ƒ30277,42— /24696,16=/ 5581,26.

Men heeft toch volgens de ontwikkelde reeks:

n — 2 ^

n— 1 ;2_ 2 )A — B + enz.

}

2

de onevene breuken der rii - ^

n — 4 P

3 1+;,

5 ' 1 _L 2?
^^^' ^^^ negatief te beschouwen, en de daar-

door verkregen sommen zijn dus als negatieve waarden van het
bedrag af te trekken; daarentegen zijn de evene breuken,
*— 1 p n — 3 p'

enz. even als het kapitaal zelf2 1 + ^ 4 ' l^p
positief; men moet derhalve de uitkomsten van de onevene
breuken, en die der evene breuken ieder in het bijzonder op-
tellen, en schrijft ze daartoe afzonderlijk op, terwijl men na
de optelling de verkregen sommen van elkander aftrekt; de rest
is alsdan de contante waarde van de op lateren tijd betaal-
bare som.

Even zoo kan men door deze tabellen gemakkelijk berekenen
m hoeveel jaren een kapitaal k tot een gegeven rente p tot
eene som van k' zal toegenomen zijn. B. v. Iemand plaatst
f 8000 a 4V2% interest op interest, in hoeveel jaren zullen
kapitaal en interest ƒ 12500 bedragen?
Men heeft dan /" 12500 :/ 8000 = 1.5625.
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Volgens de tabel ontvangt men van ƒ 1 na verloop van 10

jaren /* 1,552969, derhalve vindt men ongeveer:

1,552969:1,5625 = 10:0:

15,625 ,^ , „ ,

X = = 10 lareu 7 maanden ongeveer.

1,552969
''

Gewoonlijk wordt deze vraag anders gedaan, en luidt zij

na hoeveel jaren zal men tot een bepaalden percent, het dub-

bele, het 3-voud, 4-voud enz. van zijn kapitaal ontvangen.

Volgens de logarithmen heeft men dan:

log ^^_ log y5: :!:=:-= 2 of 3 of 4 of 5 enz.

en dus »è =
2

of enz.

log (1+^) " log (}+P)

en volgens de tabel heeft men slechts het naastbijkomende

ffetal op te zoeken; zoo vindt men voor

3% in 23 jaren 1.9735S6

17 „ 1.947910

5„ „ 14 „ 1.979932
JJ 33

J3

Waaruit volgt dat men a 3% in ruim 23 jaren, a 4% m
ruim 17 en a 5 % in ruim 14 jaren zijn kapitaal zal verdub-

beld hebben; wil men den tijd eenigszius meer benaderend

juist vinden , dan kan men zich van eene evenredigheid bedienen.

Eene tweede vraag, die bij de samengestelde interestbere-

kening voorkomt is de volgende : Wanneer iemand gedurende

een aantal {n) jaren, eene zekere som (a) guldens plaatst,

tegen eene jaarlijksche vermeerdering voor eiken gulden (p)

,

hoe groot zullen hoofdsom en rente dan na verloop van n

jaren zijn. Als de a galden welke het eerste jaar geplaatst

worden, een jaar hebben uitgestaan, heeft men a {l -\- p);

wordt deze som op nieuw geplaatst , dan heeft men aan het

einde van het 2de jaar a(l + pf vervolgeus aan het einde van

het 3*le jaar a (l + pf en zoo voortgaande aan het einde van

het n"^^ jaar a{l+py. Al deze uitkomsten maken eene meet-

kunstige reeks uit, «, «(1+p), «(1 + ^)' enz., waarvan de
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eerste terra is a, de reden (1 + p) en het aantal termen » of
/2 + 1 , naarmate men de som neemt in het begin of aan het
einde van^het n^^ jaar; in het 1« geval is de laatste term
^0 +pT * en in het tweede ci{l+p)\ Volgens de formule
voor de som eener meetkunstige reeks (zie 1^ stukje bl. 147)

m
s = a.

r— l
'

heeft men dan voor hoofdsom en interest

of

P
of aan het einde van het n^^ jaar

a{l+p)
k' =

V
j(l+;,)«_lj.

Beide formulen zijn vranneer het aantal jaren eenigszins
groot is , alleen met logarithmen bruikbaar, doch ook de tafels

kunnen hierbij groote diensten bewijzen , omdat de daarin voor-
komende getallen niet anders zijn dan de opeenvolgende mach-
ten van 1 + i^'

Stelt men b. v. dat iemand gedurende 24 jaren jaarlijks

500 gulden plaatst en 5 yo samengestelden interest geniet, dan
heeft hij aan het begin van het 24ste jaar voor hoofdsom en
interest

:

„ 500 C

* = ö:ö5 1

1'«^" -

1

of F= 10000 {l,05'^*-~l)

Maar 1,05^*= 3,2251
derhalve 1,05'*— 1 = 2,2251

en /{:'=/22251.
of aan het einde van het 24ste jaar berekenende

k' == 10500 X 2,2251 =/-23363,55.

Hieraan verbindt zich gemakkelijk eene andere vraag, na-
melijk: als iemand een kapitaal van k gulden tot eene jaar-
lijksche vermeerdering p heeft geplaatst, en hij daar jaarlijks
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op dezelfde voorwaarde a gulden aan toevoegt, T^a^g^^^^^^

groot hoofdsom en interest na n jaren zullen zijn. Men heett

dan door verbinding der formules:

y^' = /5:(l-f-;?)*+-j(l+Z')"— 1
j

of na eeniffe herleiding

y=^
{^k-\-a) {}.-\-pf — o

welke formule met behulp der tabellen g^^^^l^^^^^jj:^^^,^;^

kenen is. Bijv. Iemand bezit een kapitaal van ƒ 8000 dat hy

i 4 > rente 's jaars geplaatst heeft, als luj jaarlijks f 600 bj

hoofdsom en rente kan voegen, hoeveel bezit hij dan na ^u

^^'nu is het gemakkelijk na te gaan _ dat ?*' «^^
.^?iVVofjf

hij jaarlijks van zijne ./ 8000 trekt, dat is dus: ƒ8000 a 4 /«ƒ 3iü.

Men heeft derhalve:

920 (1,04)»— 600
/:' =

0,04.

of daar 1,04^ volgens de tabel is = 2,191123

920X2,191123— 600 _
/!;' =

0,04

2015,83316 — 600 = / 35395,83.

0,04 „ ^ ...

Even zoo had men de vraag kunnen stellen, wat hij overig

zoude hebben . indien hij jaarlijks van hoofdsom en >^ente / 600

had afgenomen, waardoor de eerste formule zou geweest zijn:

/1-' = i (1 -i- ;?)» —-
j
(1 + ?)"— 1

[

of na herleiding:

(;>A— «)(H-;'>+ «

h' =
V

waarbij men moet opmerken, dat als a grooter is dan M ^^

formule wordt
«_(«_pfe)(l+p)«

/5r' =
V

< I

i
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Hetzelfde voorbeeld met deze wijziging stellende heeft

men dus:

600— 280 (l,04y^ ,

y =^

0,04

600— 603,51444

ÖJÖ4
— /• 87,86

dat is: hij zal in het 20ste jaar reeds /' 87,86 te kort komen,
of in plaats van /eOO, slechts ƒ 512,14 kunnen gebruiken.

Als van zelve leidt de formule dus tot de volgende vragen

:

Iemand heeft k gulden op samengestelden interest geplaatst

tot eene jaarlijksche vermeerdering van ;? gulden, 1^. hoeveel

jaren lang, zal hij daarvan jaarlijks a gulden kunnen afnemen

?

en 2o. hoeveel moet hij er jaarlijks afnemen om na 7i jaren

kapitaal en interest te hebben verbruikt?

Voor het eerste geval heeft men, daar nu >J;' = O is

/?4(1 +^)»=«(1 ^pY— a

of (a — pk) (1 -f- pY a

en . (1 4-/?)« — a

a — pk

De juiste waarde van n kan in deze formule alleen door

logarithmen gevonden worden , doch benaderend vindt men die

gemakkelijk door de tabellen , wanneer men slechts het quotiënt

zoekt van a -. {a— pk) en dit getal in de kolom van den per-

cent opzoekt. B. V. in het bovenstaande geval zoude men
vinden

:

600:280 = 2,142857

en dit getal opgezocht in de kolom voor 4 yo geeft tusschen

19 en 20 jaren, derhalve ruim 19 jaren, hetgeen met het

vroeger gevondene overeenstemt.

Voor de tweede vraag heeft men uit dezelfde formule

pk{l+p)-
a =

of in getallen overgebracht

(l+p)"-!

a = 320 (1,04)

1,04^—]

.21

dat is:

^^320X2.191123^^^33^^^^

1.191123

Het is deze laatste vraag, die ten grondslag ligt van de

gewone lijfrente, of pensioenberekeningen, alsmede bij de af-

lossingen van hypothecaire schulden in gelijke jaarlijksche ter-

mijnen, gewoonlijk annuïteiten genaamd, waarbij men evenwel

in het oog moet houden:

l®. dat men bij het opnemen van gelden onder hypothecair

verband, de gelden contant ontvangt, en dat de contante waarde

van alle bedongen termijnen, berekend tot den gestelden per-

cent, gelijk moet zijn aan die contante waarde; de formule

voor de annuïteit is dus:

a = pk(i+py

(1 + ^)»-

1

2o. Dat men bij het koopen van een pensioen de contante

waarde moet berekenen van de achtereenvolgende gelijke jaar-

lijksche sommen, welke men gedurende een zeker aantal jaren

zal ontvangen. Dit aantal jaren hangt af van den leeftijd,

dien hij, welke het pensioen ontvangt bereikt heeft, en is

dus alleen met waarschijnlijkheid te bepalen. Men heeft daar-

toe de zoogenaamde sterftetafels vervaardigd, die het vermoe-

delijk aantal jaren aangeven, dat een gezond persoon op eiken

leeftijd nog te leven heeft, en het zijn deze getallen, welke tot

grondslag der berekeningen strekken. Stelt men dit getal jaren

in het algemeen voor door », dan is de contante waarde van

een pensioen, groot a gulden, voor den rentevoet p:

^_ a[(l+p)n-l}

p{i+pr

terwijl de formule voor het pensioen gelijk zal zijn aan de

voorgaande voor de annuïteit.

Het ligt evenwel meer in den aard der zaak, dat men een

pensioen koopt , waarvan de uitbetaling eerst eenigen tijd later

aanvangt , en dan kan men de koopsom op twee verschillende

wijzen vaststellen, namelijk door eene som in eens, en door

eenige gelijke jaarlijksche, halQaarlijksche , driemaandelijksche

enz. termijnen.

6
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In het eerste geval stelle men de koopsom k, het aantal

jaren vóór de uitbetaling van het pensioen i»i, en dat der jaren,

waarin die uitbetaling plaats heeft «, dan is:

a f(l +;>)'"— 1}

^ ^^ p il +pr
of ^/?(l+/?)"'^"*= ÖJ {(1 +?)'*— 1)

_ a{a+pr-i]
pa+pT'^''

^pii+pT'^*

dat is k

en a =
(1 + ^r-i

welke beide formulen wederom zeer geschikt zijn voor de be-

rekening met logarithmen of met de tabellen.

3<\ Dat bij de berekening van lijfrenten gerekend moet

worden op den waarsehijnlijken levensduur van dengenen, op

wiens lijf, dat is: gedurende wiens leven, de annuïteit zal

worden uitbetaald, zoodat de koopprijs daarvan alleen afhan-

kelijk is, aangezien de houder der lijfrente zijn bezit op zijne

erven kan doen overgaan. In vroegere jaren werden meerma-

len door stedelijke en provinciale besturen op deze wijze aan-

gegane leeningen afgelost, dat is: zij, welke die besturen geld

voorschoten , kregen daarvoor jaarlijksche uitkeeringen of an-

nuïteiten , betaalbaar zoolang deze of gene aangewezen persoon

nog leefde. Eene zoodanige annuïteit, welke verviel na den

dood van den persoon, noemde men Tontine ^ naar den persoon

,

welke het eerst het denkbeeld had op deze wijze aan de Fransche

regeering eene geldleening te verzekeren. Bij voorkeur plaatste

men zulke lijfrenten of tontines op het leven van gezonde kin-

deren, behoorende tot familiën, welker leden veelal een hoogen

ouderdom bereikten.

Koopt men een pensioen of eene lijfrente door jaarlijksche,

halfjaarlijksche enz. stortingen, dan is de formule samenge-

stelder en men heeft de jaarlijksche storting = s stellende:

a{(l+py-l}

p (1 -f p)m

of s(i+pr[(i+pY-i}=a{i-\-pr-

-{a+py
p

a
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dat is : fif = «((i+?)— 1}

en fl5=_Ki+pr{(i+/^)"-i)

die, hoewel samengestelder echter lichtelijk met behulp der

tabellen kunnen berekend worden.

Voorbeelden tot Oefening.

321. Hoeveel bedraagt hoofdsom en rente van de volgende

sommen

:

a) f 4500 a Z^^^o in 36 jaren,

b) „ 6400 „ 4y« „ „ 42
c) „ 9000 „ 272 „ „ 40
d) „ 12000 „ 3> „ „ 25

322. Wat is de contante waarde van de volgende sommen
betaalbaar over de nevenstaande jaren, als:

a) f 16000 over 32 jaren a 5 %

,

b) „ 3600 „ 28 „ „4 „ ,

c) „ 5000 „ 22 „ „ 3V2

»

»

9>

99 9

d) „ 8400 „ 48 „ „ 6 „ ?

323. In hoeveel jaren zullen hoofdsom en rente te zamen ge-

lijk zijn geworden aan 2, 3, 4, 5 en 6 maal het uitge-

zette geld, wanneer men de rente voor elk geval berekent

a 27270, l 370, a 4V270 en a 670?
324. Bereken benaderend door middel der tafels tot welken

percent men zijn geld heeft uitgezet, wanneer men van de

volgende eerstgenoemde sommen na het daarbij opgegeven

aantal jaren de volgende sommen voor kapitaal en inte-

rest verkregen heeft:

a) /3582 na 20 jaren/ 10958,05,
b) „2500 „ 28 „ „ 8574,25,
c) „6000 „ 16 „ „ 10813,37,
d) „ 8400 „ 48 „ „ 137708,52?

325. Hoeveel zal iemand aan hoofdsom en interest ontvaugen

,

6*
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wanneer hij de volgende sommen, gedurende het daarbij

vermelde aantal jaren jaarlijks kan uitzetten:

ƒ250 gedurende 23 jaren a 4 ^o

,

600 „ 18 „ „ 5}}

99

3}

360

150

9>

99

99

30

2é

»

J5

99 3>»

5J f

3> *

326. Als iemand een kapitaal van ƒ 15000 a 4^Vo interest

op interest heeft geplaatst, en daar jaarlijks /*300 aan

toevoegt, hoeveel zal hij dan na 16 jaren bezitten? En
hoeveel zal dit zijn na 18 jaren , als hij jaarlijks f 700

verteerd heeft?

327. Iemand heeft ƒ 12000 a 4yo geplaatst; hoeveel kan hij

jaarlijks verteren, om kapitaal en rente na verloop van

20 jaren te hebben verbruikt, en hoeveel jaren lang kan

hij daarvan jaarlijks /* 520 gebruiken?

328. Hoe groot is de jaarlijksche aflossing der volgende hy-

potheken , berekend tot de daarbij opgegeven percenten

,

als volgt:

a) f 13200 a 6 Vo in 32 jaarlijksche termijnen;

h) „ 8500 „ 5 „ 'sjaars in 50 halfjaarl. termijnen;

c) „ 7200 „ 472 „ in 45 jaarlijksche termijnen;

d) „ 36000 „ 4 „ in 48 jaarlijksche termijnen ?

329. Welke annuïteiten heeft men noodig tot delgiog eener

schuld van:

d) 1 mill. gulden a 6 % in 50 jaren,

h) 18 „ „ „ 5 „ „ 48

c) 15 „ „ „ 3 „ „ 40

d) 120 „ „ „ 472,, „ 45 „ ?

330. Welke sommen kan men aflossen met de volgende an-

nuïteiten, berekend tot de nevenstaande percenten:

a) f 450 gedurende de 21 jaren a 3 yo,

b) „ 280 „ „ 33 „ „ 3V2„,
c) „ 2400 „ „ 40 „ „ 5

d) „ 1250000 „ „ 45 „ „ 6

331. Hoeveel is de contante waarde eener jaarlijksche lijfrente,

groot ƒ 220, betaalbaar gedurende 35 jaren, berekend

a 4 pCt?

332. Hoeveel moet iemand op zijn 28« jaar betalen voor eene

99

99

99 9
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lijfrente groot / 560 ingaande met zijn 60c levensjaar,

berekend voor 24 jaren a 37? pCt. rente?

333. Welke jaarlijksche stortingen heeft iemand gedurende 32

jaren te betalen, om na verloop van dien tijd gedurende

25 jaren een jaarlijksch pensioen te genieten van ƒ 800;

de rente berekend a 3 pCt. ?

334. Iemand stort gedurende 26 jaren jaarlijks /145; hoe

vele jaren zal hij daarvoor een pensioen genieten van

ƒ 500; de rente berekend a 3^* pCt.?

335. Als iemand eene jaarlijksche lijfrente wil koopen van

/750, betaalbaar gedurende 18 jaren, hoevele jaren lang

zal hij daarvoor dan jaarlijks ƒ280 moeten storten; de

rente berekend a 3V2 pCt.?

336. Eene leening groot 1 mill. gulden wordt uitgegeven m
5000 aandeelen ieder van ƒ200, hoe groot zal de lijl-

rente zijn, waarmede elk aandeel afgelost wordt, bere-

kend over 45 jaren a 2V2 pCt.?

337. Een staat garandeert aan eene spoorweg-maatschappij

jaarlijks eene netto-ontvangst van 1 mill. gulden ;
tegen

eene jaarlijksche rente van 4 pCt. ; als d« inkomsten der

Maatschappij in het 1^ jaar bedragen ƒ 500000, het 2^ jaar

ƒ525000 en zoo vervolgens elk jaar ƒ 25000 meer, hoe-

veel zal de Maatschappij dan na verloop van 20 jaren

schuldig zijn?

338. Als de inkomsten der Maatschappij op dezelfde wijze

toenemen, en zij hare overwinsten gebruikt, om de voor-

geschoten gelden af te lossen, hoe groot zal dan de

schuld zijn aan het einde van het 48^ jaar?
^

339. Als iemand eene som van f lOOOOO opneemt a 5 /o

'sjaars, na hoevele jaren zal hij die met eene annuïteit

van 6»/4 7o kunnen aflossen?

340. Een staat gaat eene leening aan van 120 mill. gulden,

ten einde die in 45 jaren met eene rente van a 5 yo af

te lossen; men vraagt welke annuïteit daarvoor noodig

is, als: 1®. de leening a pari wordt terugbetaald, 2^ als

voor elke ƒ 100 der schuld { 120 wordt terugbetaald

,

en 30. indien de staat voor deze aflossing jaarlijks de

som van ƒ 7200000 op zijn budget brengt, welke som

kan dan tot het geven van hooge premiën worden gebruikt?

341. Eene leening van f 10000000 is aangegaan a 6 % en zal met
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eene jaarlijksche annuïteit a 5 "/o in 45 jaren worden af-

gelost, terwijl het 6*e pCt. dienen moet tot het geven

van hoogere premiën, en wel 1 lot a / 60000, 1 a

/lOOO, é a/3200 en 6 a ƒ 450, hoeveel aandeelen

a f 100, kunnen dan in het 1«, 2'^^, 3^^ en 4^^ jaar

enz. uitgeloot worden?

342. Als iemand in het bezit is eener lijfrente van f 500 voor

den tijd van 15 jaren, en hij die verwisselen wil in eene
'

: ;. andere groot /600, hoeveel tijd zal de laatste hem dan

worden uitbetaald, als de rente berekend wordt a 5 "/o?

343. Iemand gaat eene leening aan van één millioen gulden

a 5% aflosbaar in annuïteiten, en plaatst dieaSOpCt.

;

hoeveel pCt. geeft hij dan van zijn geld?

344. Eene maatschappij gaat eene leening aan van 6 mill.

gulden en geeft daarvoor uit 60000 obligatiën ieder van

ƒ100 onder voorwaarde, die in 10 jaren terug te betalen,

zoodanig, dat de in het 1* jaar uitgelote obligatiën uit-

betaald worden met/ 105, die in het 2^ejaar met/ 110

enz. voor elk volgend jaar/ 5 meer; hoe groot is de

armuïteit welke tot de aflossing dezer leening wordt ver-

eischt , en hoeveel obligatiën moeten er in het !'*«, 2^^^

3de^ 4de jaar enz. uitgeloot worden.

Tot gemak der bewerking diene hier nog de volgende tafel

:

^j = 0,00952381

^1^= 0,00909091

^-{.^ = 0,00869565

.,-1^ = 0,00833333

^^Tf = 0.008

j^js = 0,00769231

^^ = 0,00740741

,-Jt
= 0,00714286

« = 0,00689655

.,.1^ = 0,00666667.

IL

Fondsen-Bekening.

Fondsen zijn bewijzen van staatsschulden, van negotiatiën

of van kapitalen van bijzondere inrichtingen, waarvan zekere

interest aan den houder wordt uitbetaald naar eenen vooraf
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bepaalden percent. Deze bewijzen bestaan «^i* «Wigatiën o^

schuldbekentenissen van zeer verschillende waarde ,
welke

waVrde daarop bepaaldelijk is uitgedrukt met vermelding van

de Teening, waartoe zij behooren. of de negotiatie, waardoor

% Sa'n zijn, beLens de voorwaarden, wa^onder de

leening of negotiatie is aangegaan. De interest- of rentebe

rnêgeschiedt van de meeste Effecten om de 6 ,
van enkele

om de 12 maanden, door de bij elke obligatie op een afzon-

derliik blad gevoegde quitantie (coupon) aan toonder, en waarvan

het bedrag op of na den vervaltijd door de eene of andere

SniinSie of door een Kassier wordt uitbetaald .
waarom

£ook dïê coupons na den vervaltijd veelal als contant geld

b betaling kumien aangenomen worden. Onder aan den laat-

een coupon van elk blad is dikwijls een bewijs (/«M gevoegd,

op vertoon waarvan, men bij de adminis ratie. waar de m-

schrijving der leening beeft plaats gehad . nieuwe couponbladen

kan bekomen, voor de volgende vervaldagen van den interest

Ofschoon de Fondsen als schuldbekentenissen geen eigenlyk

voorwerp van handel kunnen zijn. zoo zijn zy dit toch «edert

het begin der 18ae eeuw geworden, omdat zij,eene zekere en

gemakkelijke wijze van geldbelegging aanbieden en de wisse-

lingen in de waarde meermalen eene geschikte gelegenheid

aanbieden tot meer of mindere belangrijke handelsspeculatien.

Het is hier de plaats niet. om over den oorsprong en de

geschiedenis der openbare Fondsen, of den J^ndel daarin, te

spreken; hiervoor verwijzen wij naar het werk getiteld: Om-

dat van alle ter Beurze van Amsterdam verhandeld tcordende

Binnen- en Buitenlandsehe Efeoten, ^oor/' Dingek. alleenbjk

nog maar opmerkende, dat vooral de bande steden waar groote

kapitalen opgehoopt zijn. een hoogst belangrijken handel m

Effecten hebben, en dat als zoodanig genoemd moeten worden

;

Londen, Parijs, Amsterdam, Frankfort a/M., WeenentnBerhjn.

De onderwerpen van den Effecten- of Fondsenhandel zijn

:

1°. de Effecten of obligatiën van den Staat, hetzij van ons

land, of van vreemde mogendheden, waarbij nog behoort het

verkoopen van de coupons, die van de vreemde Effecten afge-

knipt zijn; 2°. het negotiëeren van leeningen ; 3«. de actiën

op naam en aan toonder; 4°. de loten, en 5°. de Inschrijvin-

gen op het Grootboek der Nationale Schuld.

h
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A. DE EFFECTENREKENING.

De Effecten worden onderscheiden in Binnenlandsche en
Buitenlandsche, of ook wel in courante en incourante. De
laatste onderscheiding heeft haren oorsprong in den koers, of

de waarde, waarvoor de Effecten aan de beurs vernegotiëerd

worden. De couraute zijn die, welke aan de beurs een
vasten koers hebben; incourante die, welke niet aan de beurs
komen, maar op veilingen verkocht worden. De voordeden
namelijk , welke eenig effect voor geldbelegging of handel aan-

biedt, zijn niet voor allen dezelfde, en hierdoor ontstaat voor
elk effect, behalve de waarde, waarvoor het uitgegeven is, en
die daarop vermeld staat, nominale waarde geheeten, nogeene
andere, in onderscheiding van de eerste reèele^ of contante

waarde genoemd. De betrekking tusschen deze beide waarden
noemt men den koers, en deze wordt bepaald naar eene vaste

nominale waarde ƒ 100, of in het algemeen 100 eenheden der
munt, waarin de hoegrootheid van Jhet Effect is uitgedrukt.

De koers is afhankelijk van:
1°. het Crediet van den Staat , door wien het Effect is uit-

gegeven;

den percentvoet waartoe de leening gesloten is;

den prijs van het Goud en Zilver, of anders den over-

vloed of de schaarschheid van het geld;
é**. de bijzondere voor- of nadeden aan de leening of in-

schrijving verbonden;
5<». de gunstige of ongunstige berichten van staatkundigen

enfinanciëden aard van de daarbij betrokkene landen.
De handel in Effecten, zooals in alle Fondsen, wordt be-

paaldelijk gedreven door makelaars, commissionnairs en beun-
hazen; de eerste zijn de door een of ander plaatselijk bestuur
aangestelde tusschenhandelaars , die alleen volgens lastgeving^

d. i. voor anderen koopen en verkoopen mogen; de commis-
sionnair daarentegen handelt steeds op eigen naam , terwijl de
beunhaas, de niet wettig aangestelde en beëedigde tusschenhan-
delaar is, die daarom toch, en volgens lastgeving, en op eigen
naam koopen en verkoopen kan.

De handel in Fondsen geschiedt bij gebreke van wettelijke
bepalingen daaromtrent, in ons land nog veelal naardeUsan-
tiën. De voornaamste daarvan zijn:

2'

3'
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1®. Alle Effecten, zoo binnen- als buitenlandsche, worden

in Nederl. geld verhandeld.

2^ De buitenlandsche Effecten, waarop het kapitaal in

vreemde munt is uitgedrukt, worden tot de volgende

standvastige koersen tot Nederl. geld gebracht:

Een £st. gerekend . ./12,— De Italiaansche Lire. ƒ0,50

De Fr. en Bdg. Franc „ 0,50 „ Spaansche Piaster „ 2,50

„ Euss. Zilv. Roebd „ 2,— „ „ Reaal deYellon,, 0,12^

„ Pap. „ „ 1,— „ Amerik. Dollar ..„2,50
Oostenr. Florijn . „ 1,25

3®. De Effecten worden verkocht met bijbetaling van de

rente tot en met den dag vóór dien, waarop de koop

gesloten wordt; bij de berekening van den interest wordt

op de binnenlandsche Effecten de 1 > voor admi-

nistratieloon niet in aanmerking genomen. Van stukken,

waarvan sedert eenigen tijd geene rente betaald is,

b. V. Roode en Blauwe Grieken, enz., worden de

vervallen coupons afgeknipt en afzonderlijk verkocht,

terwijl men bij den koop dier stukken de volle rente

moet bijpassen, die tot op den dag des^koops sedert

den laatsten termijn van interestbetaling verschenen is.

NB. Tegenwoordig blijven de vervallen en niet betaald wor-

dende coupons ter beurze van Amsterdam en Rotterdam,

met uitzondering van de Grieken aan de stukken. In

Londen en Parijs worden alle Effecten met den loopen-

den coupon in eens verkocht, tegen den koers van den

dag, waarin de rente altijd begrepen is , zoodat de koers

stijgt, naarmate het tijdstip nadert, waarop de coupons

vervallen, en daalt, wanneer die tijd verschenen is.

Geschiedt de verkoop daar zonder den laatsten coupon

,

dan drukt men dit bij den koers uit : ex div. De on-

betaald gebleven coupons worden dan ook aldaar niet

afgesneden, maar in ééns met de stukken verkocht.

4®. De Effecten aan toonder of dezes worden verkocht,

(tenzij men andere bepalingen heeft gemaakt), om op

den volgenden werkdag te worden afgeleverd tegen be-

taling van den bedongen koopprijs, die op naam, zoo

als de Aand. Handel-Maatschappij , Inschrijvingen op

eene der Grootboeken der Nationale Schuld, Fransche

en Engelsche Effecten, enz., om afgeleverd te worden
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op den dag, nadien waarop de vereischte overschrijving
heeft plaats gehad. Dezen verkoop noemt men de
contante verkoop.

Bij den verkoop op tijd, geschiedt de levering op den
dag na de opvraging of na den rescontredag , dat is de
tijd in iedere maand door de Effecten-Sociëteit vastge-
steld voor de verrekening der loopende tijdaffaires. —
Deze tijdkoop heeft plaats op drie onderscheidene wij-'
zen: 1". op eenen bepaalden dag; 2®. tot op een be-
paald tijdstip , d. i. : dat kooper of verkooper, zoo lang
de termijn niet verschenen is, een tijdstip kunnen
cischen, waarop de levering of de ontvangst zal moeten
geschieden, en ten S». kan men van en tot een bepaald
tijdstip koopen en verkoopen.

Bij deze verkoopen op tijd, heeft het veelal plaats, dat de
kooper de stukken tegen aanbieding van den koopprijs voor
den termijn doet opeischen, wanneer de koers gestegen is.

Wanneer alsdan de verkooper de stukken van een derde op
tijd gekocht heeft, kan de levering ook onmiddellijk van dezen
gevorderd worden, waarbij dan eene verrekening (escompto,
rescontré) plaats heeft van de som , die bijgepast of ontvangen
moet worden, ten gevolge van de veranderde koersen; ook
deze rescontré heeft meestal plaats op de helft, of op het einde
der maand. Zoo lang bij den tijdkoop de levering der stukken
plaats heeft, is hij eene geoorloofde handeling (speculatie , d. i.

koopen met uitzicht op winst); maar zoodra het doel alleen
is

, om het verschil in waarde door de koersrijzingen of dalin-
gen ontstaan, te ontvangen, wordt deze handeling (agiotage,
beursspel) onwettig en is alleen, volgens zekere in acht te
nemen vormen, geoorloofd.

Nog behoort hiertoe de zoogenaamde premiekoop, dat is,
een tijdkoop, met recht, om van de overeenkomst af te zien,
tegen betaling vaneene zekere premie, gewoonlijk yie, 7i,y2,
1 of 172 yo. Het gebeurt ook , dat iemand stukken tot of op
een bepaalden tijd koopt, en dat hij, als die tijd geëxpireerd
is, zijn koop wil prolongeeren , dat is de ontvangst der
stukken verdagen. Hij geeft daarvoor eene zekere prolongatie,
of ook ontvangt eene premie of huur.
De Makelaar geniet voor het koopen of verkoopen naar de

usantie V4, y», yie of 732% van de nominale waarde der Ef-

fecten van kooper en verkooper , doch bij groote partijen wordt

dikwijls vooraf eene overeenkomst gemaakt ; de Commissionnair

berekent behalve de courtage nog zijne provisie ,
gewoonlijk

Va of 7*70 van de waarde der stukken, terwijl beiden daaren-

boven nog hunne overige onkosten in rekening brengen. Meer-

malen worden ook commissiën uitgevoerd franco provisie, doch

in dat geval wordt de provisie in de koersnoteering berekend,

zoodat het voordeel van een zoodanigen koop
^
of verkoop

niet meer dan schijnbaar, of weinig beteekenend is.

Het gebeurt toch, dat de koers van een effect op eenen

beurstijd drie- of viermalen verandert, of ook, dat er in een

of ander fonds niets gedaan wordt , zoodat er geen koers voor

bepaald is, of ook nog, dat de noteering alleen nominaal is,

d. i. gemiddeld genomen, zoodat er meer of minder dan be-

dongen is, moet worden betaald. In al deze gevallen moet

de Commissionnair of Makelaar zich aan de usantiën houden,

en zoodanig handelen als het belang zijner lastgevers vordert.

De koersnoteeringen geschieden naar de overeenkomsten op

de beurzen gesloten, of naar de bepalingen door de Effecten-

Sociëteit , of door de Sociëteit tot nut des 'Effectenhandels gemaakt,

die dagelijks eene prijs-courant in eene der dagbladen doen

plaatsen, terwijl daarenboven een afzonderlijk blad: het Am-

sterdamsch Effectenblad genaamd, uitgegeven wordt.

Wij laten hier volgen eene opgave van de voornaamste Effec-

ten, die aan de beurs van Amsterdam verhandeld worden:
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Opgave van de voornaamste Effecten

183

op de Beurs te Amsterdam.

Namen der

Staten.
Namen der Effecten.

Rente

pCt.
Grootte der stukken. Koers.

Nederland Cert. Werk. Schuld

BsLGië.

Fkankrijk.

Rusland.

99

J>

9>

99

99

99

Amort. Syndicaat.

Aand. Ned. Bank.

„ Ned. Hand. Maats.

„ Cred. en Dep. B.

„ Ned. Ind. Maats.

Pandbr. Nat. Hyp. B.

Oblig. Entrepotdok.

Aand. Centr. Spoorw.

Gest. Oblig. „

Aand. Rijn-Spoorweg.

^ dito nieuwe.

Oblig dito dito 1838.

99

99

99

99

99

99

Aand. HoU. IJz. Sp.

Obliff.

99

99

99

99

99

272

3

é

5

4.y2

/lOO, /•200, /•éOO, /500,

/600, /•800, /lOOO enz.

tot nooo.
/•100,/^00,/500enri000

idem.

f 100, /• 500 en ƒ 1000.

fbOO en ƒ1000.
/'lOOO

fr. 500 = ^235.

Aand. Exp. Staats-Sp.

Cert. Inschrijving.

„ Rothschild.

„ Grootboek.

Obl. Hope 1798/1816.

Cert.Adm.Hamb.1820.
Oblig. Leening 1822.

Cert. Hope 1831.

99

J3

99

4, 4^2 en

4V2
5

3

4y2

4V2
4

divid.

41/2

4

5

272

2V2

3

4V2

5

5

5

5

flOO, f 500 en f 1000.

flOOO.

250.
99

99

£ 20 = / 240.

99 99

f 1000.

1200.

1200.
99

99

99

99

1000.

1000.

250.

fr.20ö,fr."l000enfr.2000

fr. 2000.

fr. 1000.

fr.lO0O,fr.6000,fr.lO000

/ 1000.

500 Z. R.

£111=Z.R.720=/'1440
Z. R. 500.

57Vif8

6678

8778

837*

248y»

127y3

9474
94

1372

/ 64V4 *)

290
99

108
95

85V2

102
92'/4

87%
31

5572
66

937*

9378

69V8

79^6
79

Verklaring der koersen,

voor / 100 nominaal.

99 n 99

99 99 99

99 99 99

99

99

99

99

99

99

per eensgevend geld.

per f 100 nominaal.

99

99

99

99

99

99

per eensgevend geld.

per aandeel.

per f 100 nominaal.

9»

99

99

99

99

99

per / 100 nominaal,

per fr. 200 = ƒ 100 nominaal.

Vervaltijd der Coupons.

1 Januari en 1 Juli.

1 Maart en 1 September.

1 April en 1 October.

1

1 April.

1 Juli.

99 99 99

1 Januari en 1 Juli.

1 Mei.

1 Januari en 1 Juli.

99 9» 99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

1 Jan., 1 Apr., 1 Juli, 1 Oct.

22 Maart, en 22 Septemb.

1 Januari.

1 Maart en 1 September.

„ / 100 nominaal. »> „ 99

I
voor 50 Z. R.-= ƒ100 nom. I 1 Juni en 1 December.

ƒ 100 nominaal.

50 Z. R. = ƒ 100 nom.

1 Maart en 1 September.

1 April en 1 October.

1 Maart en 1 September.

15 Januari en 15 Juli.

1 Mei en 1 November.

1 Januari en 1 Juli.

99 99

*) Met inbegrip van 5 achterst, coupons, November 1868.

l



Rusland. Cert. Hope 1833,

Inschr. ö^e serie 1854.

j>
6de

9» 1855.

9>

7i

99

99

n

Polen.

Denemark,

Oblig. leening 1862.

1864.

1864.

1866.

1866.

Ie leen. 1850.

2e „ 1860.

Cert. Hope 1840.

Inschr. 2e, 3e, 4e leen.

5e leening 18 47.

Oblig. leening 1867.

1859.

Inschr. Bank Assign.

Cert. van „

Aand. of Loten 1864.

„ „ 1866.

Gr, Russ. Spw. Aand.

Hypoth. Oblig.

Rnss. Spw. Jelez.

91

99

Obl. Jelez. Orel Spw.

Kursk. Chark. Sp.

Russ. Poti Tiflis.

Schatkist Oblig.

Poolsche Loten,

And.Warsch.Bromb.Sp
Oblig. geldl. 1825.

„ 1850/61.

5

5

5

5

5

5

5

5

4V2
472
4

4

4

4

3

6

6

5

5

5

472
4

5

5

5

5

4

5

4V«
3

4

Z. R. 500.

Z. R. 500, Z. R. 1000 -.

Z. R. 5000.

Z.R. 500.

£50,£100,£st.500,fil000.

£100=^1180.
84.15/=/" 1000.

100 = A 1180.

84.15/ = /*1000.

£ 100, £ 500 en £ 1000.

id. a„ 1=/ 11,80.

Z. R. 500.

93

99

99

99

99

£20 = fr. 500 = ƒ236.
£ 100 = Z. R. 640.

Pap. R. 1000 en Z.R. 500.

id. id,

Z.R. 100,

„ 100.

fr.500 = £20=Th.l34
= ^236.

Z.R. 500,

„ 125.

Z.R. 125= ƒ 236 en Z.R.

500 = ^944.
id. id.

/ 1000 en fr.500=£20 enz.

99 99 » «J 99

Z. R. 100, 150 en 500.

fl. 500.

Z. R. 100 en Z. R. 500,

«100,f250,«500,£1000
£ 100, £ 500, £ 1000.

79V.

Gö'/s

74ys

86

89%

78ys

85'/

79y,

eey*

63

6578

535/4

42'/.

/•226

2] 8'/4

198'/
99

99

99

99

99

69

157'/.

189'/.

78y.6

78%
79'A
63 Va

ƒ174

92'/

84

Voor 50 Z. R. = ƒ100 nom.

99

99

99

99

99

99

Voor 8^3 £st. = „
Voor / 100 nominaal.

99 99 99

99 99 99

99 99 99

99 99 99

99 99 99

99 99 99

99 19 99

99 99 99

99 99 99

1 Mei en 1 November.

1 April en 1 October.

1 Mei en 1 November.

1 April en 1 October.

99

99 99

99

99

99

voor 100 B. R. of f 100 nom.

99 99 J3 99 99 99

per aandeel, of eensgevend geld.

99

99

99

99

99

99

99

99

voor f 100 nominaal.

99

99

99

99

99

99

voor 50 Z. R. = / 100 nom.

per eensgevend geld.

voor 50 Z.R. = /'lOO nom.

99

99

£st. 873 =
99

99

99

99 99 »
1 Januari en 1 Juli.

1 Juni en 1 December.

1 Februari en 1 Augustus.

99 99 99

1 April en 1 October.

1 Mei en 1 November.

99 99 99

1/13 Januari en 1/13 Juli.

99

J>

99

99

99

99

1/13 Maart en 1/13 Sept.

1/13 Januari en 1A3 Juli.

13 April en 13 October.

99 99 99

1 Mei en 1 November.

1 Maart en 1 September.

1 Mei en 1 November.

1 April en 1 October.

1 April en 1 October.

2 Januari en 1 Juli.

1 Januari en 1 Juli.

31 Maart en 30 Sept.

1 Maart en 1 Sept.
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Namen der

Staten.
Namen der Effecten.

Rente

pCt.
Grootte der stukken.

Denbmakk. Oblig. geldl. 1863.

„ 1864.
Tol, Kroon en Wiss.Ob.
Oblig. leening.

1859.

Loten, leening 1854.

Oblig. Weener Bank.

WeenerCert.Goll&Co.
Oblig. Metalliek. Mei

Pbuisen.

Oostenrijk

yy

93

RenteAmst. 49/54.

Nat. Leening 54.

iTALië.

POKTUGAL.

Spanje.

„ in Zilver 1864.

„ „ 1865.

„ O. W. 1866.

„ Metalliek.

Weener Aandeel. 1839.

„ 1854.

Oost. Aandeelen 1860.

1864.

Inschr. en Certificaat.

Oblig. Sard. Londen.

„ Domein leening.

„ Zuid Ital. Spw.

„ Londen 1856/63.

9$ » 1853.

„ „ 1867.

uitgest. 3 pCt.

4

5

3ysen4

4V2
5

4V2
3Vaen4
4^2 en 5

5

5

£ 100, £500, £1000.

9> 99

99

99 buitenl. 1841.

J

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

3

3

3

3

f 1000.

Th. 100, 200, 500 en 1000.

49 9>

Th. 100.

f 500 en f 1000 of

fl. 400 en fl. 800 C. M.
fl. 800 = ƒ 1000.

fl. 100, fl. 400, 500, fl. 800.

fl. 1000, fl. 5000, fl. 10000.

fl. 100, fl. 500, fl. 1000.

fl. 20, fl. 50, fl. 100, fl. 500,

fl. 1000, fl 5000, fl 10000.

fl. 1000.

fl. O. W. 200 ;= fr. 500 en

fl.O.W.1000= fr.2500.

fl. 1000.

Diverse,

fl. 250.

250.

500.

100.

Lire 200, 500,1000 en 2000.

£st. 40, 100, 500 en 1000.

£st. 20 = Lire 505.

fr. 500 = 20 £st = /-235.

£ 100, 200 en 500.

fot. 50, 100, 200 en 500.

£ 100 en 500.

Realen 4000, 12000,24000
en 48000.

£42ys =/500, £85 =
ƒ1000, enz.

99

99

99

1) Na 1860 rente 3 pCt.

Koers. Verklaring der koersen. Vervaltijd der Coupons,

79^3 en 84

9272

100
/•213

48^4

48y3

60"/i6

5IV2

57

5978

48»/4

24^/8

/211
„447
104J9

5IV2

6674

37V*
36V5

37

32V4

357*

Voor £st. 873 = f 100 nom.

99 99 ^^ ^ 99

voor ƒ 100 nominaal.

^ w — — —

per eensgevend geld.

voor fl. 80 = / 100 nominaal.

JJ 99
'

99

99 99
MM

99

J9 99
=

99

99 99
^

9*

99 9»
=

99

99 99
-~-

99

11 Juni en 11 December.

1 Januari en 1 Juli.

1 Juli.

1 April en 1 October.

1 Januari en 1 Juli.

Trekking 15 September.

1 Mei en 1 November.

1 Januari en 1 Juli.

Op verschillende p*. der

maand.

1 Januari en 1 Juli.

99

99

»9

99

99

99

99

99

99

99

per eensgevend geld.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

voor Lire 200 = f 100 nominaal,

berekend 4 Th. = ƒ7 Ned.

99 99

voor ƒ 100 nominaal,

voor ifst. 873= f 100 nominaal.

99

99

99

99

99

99

voor 800 Realen = ƒ100 nom.

1 Mei en 1 November.

1 Juni en 1 December.

1 Mei en 1 November.

99 99

1 April.

1 Mei en 1 November.

1 Januari en 1 Juli.

1 Juni en 1 December.

1 April en 1 October.

99 en „

1 Januari en 1 Juli.
ë

en

en

en

99

99

99

99

99 99

„ iÊst. 8'/3 = 99 30 Juni en 31 December.
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Namen der Namen der Effecten. Rente Grootte der stukken.
Staten.

•

pCt.

Spanje. Oblig. buitenl. 1867. 3 Ps. 200, 400 en 1200.

„ binnenlandsche. 3 Ps. 2500 = ƒ 6250.

» »9 3 Ps.500—/1250enPs.lOOO
=/2500.

Griekenl. „ 1825 (blauw). 5 £st. 100, 200, 300, 500.

„ 1824 (rood). 5 W W M jj

Turkije. Inschr. Algem. Schuld. 5 fr.2500-£100— llOMed.
Oblig. buitenl. „ 6 fr. 500 = £ 20.

Tunis. ObUg. 1863, 65 en 67. 7 fr. 500.

Vereenigde „ aflosbaar 1874;. 5 1000 dollars.

Staten. „ „ 1881. 6 Ds. 500 en 1000.

5, „ 1882. 6 Ds. 50, 100, 200, 500, 1000.

„ „ 1885. 6 Ds. 500 en 1000.

Illin. Centr. Sp. Maats. .~-m Ds. 100.

„ Amst. aandeden. —

_

„ Obl. Gonst.Bonds. 7 Ds. 500 en 1000.

„ „ Redemp „ 6 Ds. 1000.

Atl. Gr. W. Sp. (Ohio) 7 Ds. 500 en 1000.

„ Gert. ofDebentures. 8 £st. 100, 500 en 1000.

Gecons. Atl. Spoorw. 7 ^st. 100 — Ds. 500.

St.Paul andPac.leserie. 7 £st 200 = Ds. 1000.

» 2e „ 7 Ds. 250, 500 en 1000.

BRAZILië . Oblig. geldleen. 1865. 5 Êst. 100, 500 en 1000.

1850. 4'A £ 100.

„ „ 1863. 4'/2 £st. 100, 500 en 1000.

Mejico. Obl. Gec. schuld 1851. 3 £st. 199, 150, 250, 300.

1864. 3 £st. 100, 200 en 500.

Loten. 6 fr. 500.

Venezuela. Obligatiën 1859. 3 £st. 100, 200 en 500.

}> » 1> 99 99 99

I

i

^

Verklaring der koersen. Vervaltijd der Coupons.

337*

32V2

ir/4

11V4
3978

88

voor Ps. 40 = jf 100 nominaal.

99

99

99

9»

99

99

99

84

81

79V2
78y8

104

1047^

85V2
70

5972

277*

3774 C)

69V4
6178

77V4

68

677*

1472 (^)

87«0

12 (*)

678 (*)

voor£st. 8V3= / 100 nominaal.

99 99
^^^

39 ^ »
voor f 100 nominaal.

.voor fr. 200 = ƒ 100 nominaal.

voor Ds. 40 = ƒ100 nominaal

>9

99

99

99

99

>9

99

99

93

99

99

99

33

99

99

99

99

9»

99

99

99

99

99

99

99

£st. 873 ==

Ds. 40 =
99

99

£st. S'/s =
99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

9»

99

99

99

$»

99

99

99

99

99

99

9»

99

99

99

99

99

30 Juni en 31 December.

30 Juni en 31 December.

•

1 Januari en 1 Juli.

1 Januari en 1 Juli.

1/13 Januari en 1/13 Juli.

1/13 Januari en 1/13 Juli.

1 Januari en 1 Juli.

1 Mei en 1 November.

1 Januari en 1 Juli.

1 Januari en 1 Juli.

I 1 Mei en 1 November,

1 Mei ea 1 November.

per eensgevend geld.

voor £st. 8^3= ƒ 100 nominaal.

99 39 99 99

1 April en 1 October.

1 Januari en 1 Juli.

15 Mei en 15 November.

1 5 Jan. 1 5 Ap. 1 5 Jul. 1 50ct.

1 Juni en 1 December.

1 Mei en 1 November.

1 Maart en 1 September.

1 Juni en 1 December.

1 April en 1 October.

1 Januari en 1 Juli.

1 Januari en 1 Juli.

1 April en 1 October.

1 Januari en 1 Juli.

1 Januari en 1 Juli.

(') Met inbegrip van 16 achterst. Coupons. (') Idem 4 achterst.

Coupons. C) Idem 5 achterst. Coupons. (*) Idem 8 achterst. Coup.
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Namen der

Staten,
Namen der Effecten.

Venezuela.

Gbenada.

ECÜADOK.

Peku.

Obligatiën (rood).

Oblig. leening 1862.

„ 1862.

Gest. Werk. Schuld.

„ Uitgest. „

Obligatiën.

Land-Cert. (Hectares).

Geconsol. schuld 1855.

Land. Certificaten.

Oblig. London 1853.

9i

99

99

99

1862.

6

6

6

6

3

3

4V2
3

3

£st. 100, 200 en 500.

n

99 99

99

99

£ 100.

99

£ 100, 250 en 500.

16, 30, 80, 150 heet. enz.

£st. 100, 250 en 1000.

£ 100.

£st. 100, 500 en 1000.

99 99 99

£st. 100.

Noteeringen van enkele fondsen op vreemde
beurzen.

Eng. Consols.

Rusland 1850.

1859.

1862.

1864.

1866.

Portugal 1853/63.

1867.
Spanje.

n
99

99

99

99

Italië.

Nederland.

Turkije (binnenland).

Griekenland 1824/25.

Brazilië 1865.

3

4V2

3

5

5

5

3

3

3

2V4

5 \^1

London.

93V* voor £ 100 nominaal.

8472

53%
8578
85*4

85«/4

39^/8

40

272

4

o

5

5

7»

55

857.

34

1274

75

99

>9

99

99

99

99

99

s«

99

99

J9

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

n

99

99

99

99

99

£100enlPes=4sh3d.st.
nominaal.

en£85=/'1000nom.
99

99 99 99

voor £ 100 nominaal.
99

99

99

99

99

99

n

Koers.
Vervaltijd der Coupons.

20V2 O
227^ o

1572

35

127. O

voor Êst. 873 = ƒ 100 nominaal.

99

59

99

J9

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

voor

per eensgevend geld.

£st. 873 = ƒ100 nominaal.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

1 Januari en 1 Juli.

1 Mei en 1 November.

1 April en 1 October.

1 Juni en 1 December.

] Juni en 1 December.

1 Juni en 1 December.

1 Mei en 1 November.

1 Maart en 1 September.

1 April en 1 October.

1 Januari en 1 Juli.

Ecuador.

Mejico.

N. Grenada (gest.).

(uitgest.).

Vereen. Staten 1882.

1885.

Illinois Shares.

Atlantic Debent.

Gecons. Atlantic.

Venezuela.

Wisselkoersen.

Amsterdam 3/m.

Parijs „
Hamburg „
Petersburg „

1

3 15»/8

13"/!!

2 eys

6 72'/s

99
IVh
93'/»

8

7 32V4

2

voor ^ 100 nominaal.

99

99

99

99

99

J9

99

99

99

99

99

9»

9»

99

£ 100 en Ds 40 = £st. 9

99

99

99

99

99

9»

99

99

99

99

99

99

f 12,

fr. 25,3772

13,10

3278 d.

voor £st. 1

99

99

99

99

1 Zilv. R.

(») Met inbegrip van 8 achterst, coupons.

(») Idem met 4 achterst, coupons.
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Rente Inschrijving.

99 99

Crediet Mob (nieuw).

Pr. Oostenr. Spoorw.

Cred. Mob. Spanje.

Mejico Obligatie gest.

Spanje.

Russen 1867.

Metalliek 1865.

Italiaansche leening.

Turk. Alg. Schuld.

Amerika 1882.

Metalliek,

n

»

»>

j>

Loten 1854.

1858.

(Mei).

1866.

(nationale),

(zilv. 1864)

39

99

99

1860.

1864.

Aand. Cred. Anstalt.

Bank-actiën.

Staats-Spoorwegen.

Wisselkoersen.

Londen.

Hamburg.
Parijs.

Amsterdam.

Metalliek.

99 (Nat.)

Oost. Loten 1860.

„ 1864.

Metalliek 1859.

3

4
5

5

5

6

5

5

5

5

5

Parus.

68,95

fr. 256

547
313
128

32V2
315

19

99

99

99

99

99

99

99

4574

33,10

8r/8

Weenen.

fl. 55,70

56,30

56,40

62,40

78,50

75

129,25

80,60

83,10

178,10

688,—
251,20

voor fr. 100 nominaal.

99 99 f9

per eensgevend geld.

99

99

99

99

99

99

«9

99

99

99

99

99

99

99

59

99

99 99 99

voor 20 Ps= fr 100 nom.

„ 100Z.R.=fr.4ö0nom.

„ fl, 50 =r fr. 100 nom.

„ fr, 100 nominaal.

," 100' fr. = 20 Ds nom.

voor fl. 100 C. M. nom.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

per eensgevend geld.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

fl. 117,80

„ 86,70

„ 46,70

„ 98,50

voor £st. 10.

„ BcoM. 100.

„ fr. 100.

„ f 100.

Frankfort a/M.

5

5

fl. 49»/»

„ 52

„ 70

„ 85'/»

» 62

voor fl. 100 C, M. —
99 9» 99

per eensgevend geld.

voor fl. 100 C. m"=

99

143

Grediet-actiën.

Amerika 1882.

1885.

1874.
99

99

fl. 188
6 „ 75
6 „ 73'/s

6 „ 79Vs

Wisselkoersen,

Londen.

Weenen K. Z.

Amsterdam.

Rusland 1862.

Oostenr. aand. 1860.

Amerika 1882.

Italië —
Wisselkoersen.

Londen 3/m.

Amsterdam.

Parijs.

Metalliek.

„ Nation.

Oostenr. Loten.

België.

Spanje.

Amerika.

Turkije.

Wisselkoersen,

Londen.

Amsterdam.

per eensgevend geld.

voor fl. 100 = 40 Ds nom,

99

99

99

99

99

99

fl. ii9yi6

,9 101
„ lOOVs

voor £st. 10,

fl. 100 O. W.

f 100 Ned. Ct.
99

99

5 79'/4

70
6 68'/8

5 45y8

voor

99

99

99

M.B. 13.8

ƒ35.45
fr. 1877»

voor &t. 1.

BcoM. 40.

100,
9»

99

%
99

Antwerpen,

5 47V8

5 52yi6

—

—

fr. —
4'/» 100,60

3 3 r/4

6 74Vs

5 32y8

voor

per eensgevend geld.

voor fr. lOU nominaal.

99

99

99

fr. 25,2272

„ 21,22%

voor £st. 1.

„ / 10 Ned. Ct.

Noteeringen der Coupons.

Nederland. De Coupons der Ned. Werk. Schuld, worden

betaald aan de verschillende administratie-kantoren met ly»

korting.
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BELGië. De Coupons worden berekend naar den Amsterdam-
schen wisselkoers voor fr. 120, en zijn betaalbaar te Brussel
Antwerpen en Farijs.

Frankrijk. Betaalbaar te Amsterdam volgens annonce der
administratie-kantoren.

Rusland. Oblig. Hope 1798/1816 betaalbaar te Amsterdam;
Cert. Adm. Hamb. , volgens annonce ; Cert. Eng. Russen, betaalb.m Londen a 3/1 d. per Z. R.; Cert. Hope 1831/33 eninschr.
5de Serie 1854, betaalb. te St. Petersburg; Inschr. G^e Serie
1855, betaalbaar met Z.R. 12.50of /" 23,60 of BcoM. 26.10/11 pf;
Obl. Leening 1862, betaalb. te Londen, te Parijs met fr. 25,20
en te St. Petersburg met 3 7Va d. per Z.R., te Amsterdam en
Frankfort volgens den wisselkoers.; D». 1864 en 1866 (Eng.-
HoU.) betaalbaar teLonden van £st. 100 met£st. 2.10/ en te Am-
sterdam met /•29,50 en van fet. 84,15/ met £st. 2.2/6 d. of ƒ 25 -•
Oblig. 4Va«>/o (1850) betaalbaar te Londen; ld. 1860 betaalb!
m Amsterdam tot den vasten koers/ 11,80; Cert. Hope 1840,
Ie, 2e, 3e en 4e leening, betaalbaar te Petersburg en te Am-
sterdam, volgens den wisselkoers; Oblig. 4% 1867, betaalb.
te Londen met £st. 2, te Parijs met fr. 50 en te Amsterdam
met / 23,60; Oblig. 1859 3 7o, betaalbaar te Londen met
Êst. 1.10/ en te Berlijn met Th. 10.3/9 d. ; Inschrijving Bank
Assign. betaalbaar in Mandaten op Petersburg; Russ. Loten
5 7o te Petersburg; Aand. Russ. Spoorw. 5Vo, betaalbaar te
Amsterdam met f 5,90; do Oblig. 47^%, id. met / 21,24,
èP. Oblig. 4 Vo met f 4,72 ; d^. Jelez 5 7o id. met f 5,90;
d**. Poti-Tiflis betaalbaar te Amsterdam met ƒ 25, Londen
£st. 2.2/4, Parijs fr. 52,96 en Berlijn Th. 14.12/2 pf.; Poolsche
Schatk. Oblig. 4%, betaalbaar te Warschau; Poolsche Loten
5% betaalbaar te Warschau; Aand. Warschau Spoorw. be-
taalbaar Warschau, Breslau en Petersburg en gedurende l/m.
te Amsterdam tot den wisselkoers.

Denemarken. Betaalbaar te Londen; op andere plaatsen
berekend naar den wisselkoers.

Pruisen. Betaalbaar te Berlijn ; op andere plaatsen volgens
den wisselkoers.

Oostenrijk. Oblig. Weener Bank, en Cert bij Goll, be-
taalbaar te Weenen; Oblig. Metalliek, betaalbaar te Weenen
in fl. Oosten. Wahr. ; d». Rente Amsterdam, betaalbaar te Am-
sterdam met /'6,18 Ned. Court. voor elke fl. 5; d^. Nationale

I

leening, betaalbaar te Weenen in fl. O. W. d". d«. in Zilver,

betaalbaar te Weenen, te Amsterdam, met /* 5,84 voor elke

fl. 5 O. W. , te Parijs met fr. 12.50, te Londen met 9/11 d.

en te Frankfort met fl. 5.50 kr. S. W.; d^. do. in Oost. Wahr.
betaalbaar te Weenen en in andere plaatsen volgens den wis-

selkoers; Weener Loten 4 %, betaalbaar te Weenen in fl. O. W.
NB. Van alle Coupons der Oostenr. Staatsschuld wordt te-

genwoordig eene Couponbelasting afgetrokken van ] 6 pCt.

Italië. Inschr. en Cert., voor Nederl. houders betaalbaar

te Amsterdam; Oblig. Sardinië, betaalbaar te Londen; Oblig.

Domeinleening, betaalbaar in Italië en te Parijs, Londen en

Amsterdam naar de wisselkoersen; Zuid. Ital. Spoorw., betaal-

baar te Amsterdam met korting van 8 pCt. rentebelasting.

Portugal. Oblig. Londen 1856/63, betaalbaar te Londen
en te Amsterdam volgens den wisselkoers; d^. d^. 1867, be-

taalbaar te Londen en te Amsterdam tot den vasten koers

van ƒ 11,80.

Spanje. Oblig. uitgest. 3 pCt. , 1) betaalbaar te Madrid,
Londen en Parijs; Oblig. buitenl. 1841 , betaalbaar te Londen en

Parijs; d^. binnenl. 3 %, betaalbaar te Madrid ,"Londen en Parijs.

Griekenland. Oblig. 1824 (rood) betaalbaar te Londen,
doch sedert 1 Juli 1826 is de rente niet betaald; Oblig. 1825
(blauw), betaalbaar te Londen, doch sedert 1 Januari 1827
is de rente niet betaald; de onbetaalde Gr. Coupons worden
in Amsterdam genoteerd in guldens of gedeelten daarvan voor
elke £ 2.10/—.

Turkije. Algem. Schuld 5 pCt., betaalbaar te Parijs enz. en te

Amsterdam door tusschenkomst van de Crediet- en Deposito-
bank; buitenl. Schuld 6 pCt. , betaalbaar te Parijs en te Londen.

Tunis. Oblig. 1863, 65 en 67, betaalbaar te Parijs enz.

en te Amsterd. door tusschenkomst van Lippmann Rosenthal & Co.

Amerika. Allen betaalbaar te New-York, in goud. Illinois.

Centr. Spoorw. (Shares) , betaalbaar te New-York, Atl. Gr. West.
Railway, Ohio-sectie, betaalbaar te New-York in papiergeld;
Certif. of Debentures, betaalbaar te Londen; Geconsol. Atl.

Oblig. , betaalbaar te New-York in goud , en te Londen iu £st.

;

St. Paul en Pacific Ie Serie, betaalbaar te Londen, en d®.
2e Serie, id. te Londen a 4/ sterl. per Doll.

1) Op bl. 136 onderaan staat 1860, lees: 1869.
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Brazilië. Allen betaalbaar te Londen.

Mejico. Oblig- Geconsol. Schuld 1851, betaalb. te Londen,

en do. Oblig. 1864 te Londen en Parijs; Loten betaalb. te Parijs.

Venezuela. Betaalbaar te Londen , doch nadat de betaling

herhaaldelijk is gestaakt, worden de stukken met inbegrip der

achterstallige coupons verkocht.

Grenada. Gestemp. Werk. en Uitgestelde Schuld 6 pCt.

,

betaalbaar te Londen volgens annonce; de stukken worden

zonder bijbetaling van rente verkocht; Oblig. 3 pCt. ,
betaal-

baar te Londen.

EcüADOR. Betaalbaar te Londen, volgens annonce.

Peru. Betaalbaar te Londen.

De koersnoteeringen der buitenlandsche Coupons geschieden

,

voor de Coupons, betaalbaar:

in £ sterling

Francs

Zilv. Roebels

Pap „

Oost. Plor.

Thaler.

Hamb. Mark Beo

Poolsche florijnen.

per

»

»

>»

jj

j>

35

>J

?>

»

JJ

JJ

Mor. der Oblig. Loten

Italiaansche Lires

Sp. Piasters

Dollars

JJ

JJ

j>

JJ

JJ

}j

JJ

n

39

tl

»

£st.

fr.

Z. R.

P.R.

1.

120.

20.

20.

fl.O.W.25.

Th. 20.

MBco 40.

fl. 100.

100.

Lires 120.

Ps 1.

Ds 1.

a. Het berekenen van de contante waarde.

In de Effectenrekening is de voorname vraag , wat op zeke-

ren datum volgens den koers van den dag , de contante waarde

zal zijn van eenige Effecten, die men door een Makelaar of

Commissionair laat koopen of verkoopen , of ook hoeveel stuk-

ken men voor eene zekere som gelds zal kunnen koopen. De

beantwoording dezer vragen is niet moeilijk:

men vermenigvuldigt de nominale waarde , na 2 cijfers af-

geschrapt te hebben, met den opgegeven koers;

berekent het aantal dagen van den vervaldag der coupons,

vóór den dag van den in- of verkoop af tot op dien van den

in- of verkoop, wanneer de Effecten mef> den laatsten

coupon verkocht worden, en vindt voor dit getal dagen den

interest van de nominale waarde der Effecten, die dan bij de

gevonden contante waarde geteld wordt;

wanneer de Effecten zonder den laatsten coupon verkocht

worden, berekent men het aantal dagen van den dag der han-

deling af tot den eerstvolgenden vervaldag der coupons,

en vindt daarvoor A&ïï interest van de nominale waarde, die

dan van de gevonden contante wr.arde wordt afgetrokken;

berekent de courtage van de nominale waarde, en voegt die

bij het bedrag van den inkoop, of trekt die van het bedrag

van den verkoop af;

is de handeling geschied door een Commissionair, dan

berekent men daarna de provisie van de contante waarde, be-

nevens andere onkosten , en voegt die bij den inkoop, of ver-

mindert daarmede het verkoopsbedrag.

Tot opheldering dienen de volgende voorbeelden:

Hoeveel bedraagt den 16 November 18è8 de inkoop van

12 stuks N. W. S. a /" 1000,— 272°/) tot den koers van ö?*/».

Amsterdam 16 November 1868.

Voor ÜEd. gekocht:

f 12000 = 12 Cert. 2V270 N.W. S. van /• 1000 a 57yi= /'6855.

Interest 135 dagen / 112.50

Courtage 78% . „ 15,— „ 127,50

ƒ6982,50

Hoeveel is op 25 Juni het bedrag van 16 stuks Oostenrijk-

sche Metallieken a fl, 1000.— 5 7» tot den koeis van 48V.,

Coupons vervallende 1 Mei en 1 November.

fl. O. W. 16000 Oosten. Met. 5yoa 48% = fl. 7800.—
^ente 54 dagen (1 Mei — 25 Juni) . .

bij '/s . . . .

bij Courtage '/s^/o van / 19200

JJ 120.

fl.

ï»

f
>5

7920.—
1584.

9504.—
24,

/• 9528.

I



148 149

\

'

•lil

y

A laat door zijn Makelaar op 25 November koopen:
3 stuks 3% Portugal van £ 100 a 36V4.

2 „ 6% Amerika 1882 van 1000 Doll. a 78V
3 „ 50/0 Turkije van £ 100 a 39^8.

2 „ 3yo Spanje van Rvn 12000 a 32^
hoeveel moet hij daarvoor betalen ?

ƒ 3600= 3 Cert 3% Portugal£ 100 a 36^4 = f 1323
Rente 144 da^en . . . „ 43,20 ,ö '1

^^Z" 1366,20
„ 5000= 2 Cert 6V0 Amerika 1882 van 1000

dollars a iS^s . , . . f 3918,75

Rente 24 dagen . . . „ 20
393375

„3600= 3Cert 5% Turkije £ 100 a 397* ƒ 1417,5o"

Rente 144 dagen . . . „ 72

9> 3000= 2 Cert 3 Spanje Rvn 12000 a 327* f 982,50
Rente 144 dagen . . . „ 30

„1489,50

bij Va 70 Court. van / 15200

-„1012,50

/• 7806,95

» 19

ƒ7925,95

Wat is op 22 October voordeeliger 5 > Russen 1866 a 85 74
in Londen te koopen of a 887» in Amsterdam, als Londen )U^Iq
Commissie berekent en de wisselkoers is f 11,80.
Londen 22 October 1868.

£ 100 = 1 Cert 5 70 Rusland 1866 a 857* = £ 85.15/
Commissie '/*7o „ 0. 4/3

£ 85.19/3

Amsterdam a / 11.80 /^ 1014,36

ƒ 1180 = 1 Cert 570 Rusland 1866 a 88^/8 = f 1045,77*

Rente 54 dagen „ 8,85

ƒl054,62^

Daar de courtage in beide gevallen berekend wordt, kan deze
uit de berekening weggelaten worden.

l

346.

zal

Voorbeelden tot Oefening,

f 345. Hoeveel bedraagt op 1 Januari de contante waarde van

de volgende Effecten

:

5 Cert. N. W. S. ieder /" 800 Nom. 27270 a 537i6.

12 „ „ „ „500 „ 2y.„ „53'Vie.

4 „ Obl. Rusl. Hope 1798/1816 5% van f 1000
a 93V8.

Iemand laat door zijn Makelaar koopen op 1 April de

volgende Effecten:

6 Cert. N. W. S. ieder / 1000 Nom. 4 % a 877i..

5 Aand. Ned. Bank. „ „1000,— 4V2„„232Vt.
4 Cert. 3V2 7o Amort. Synd. van ƒ 1000 a 83'A.

Als de Makelaar VsT» Courtage berekent, wat

hij dan ontvangen?

K 347. Iemand laat zijn makelaar op 1 Mei verkoopen:

3 Oostenr. Metall. vanfl. 1000 Nom. 1) 5Vo a 49'7i*

3 Cert.Ruslandl833 vanZR. 500 „ „ „ 79V»
4 „ Obl. leening 1867 van £20 „ 4 „ „ 65>/»

4 „ Rus.Spw.JelezvanZR. 125,, -5„ „ /" 189^1

als de makelaar VsVo Courtage en ƒ2,50 onkosten rc-

,kent, wat zal hij dan ontvangen?

348. Bereken op 17 Juni de contante waarde der volgende

Effecten, gekocht door den makelaar A. (Courtage Vi« Vo)

:

10 Cert. Ned.Werk. Schuld, ieder /" 500 nom. a 2»/»% a 54»/,.

]0 Cert. Inschr. Grootb. Fransche Schuld, bij Ketwich

en Yoombergh, ieder Frcs. 1000, rentende 3%a66,
Coup. 1 April.

10 Cert. Inschr. Grootb. Belg. Schuld, bij Gebr. Roth-

schild, ieder Frcs. 2000 nom. a 2Va% a 55>/«.

10 Inschr. Rusland , 2^^ leening, ieder ZR. 500, a 4%
a 66V4.

349. A Iaat op 24 Mei koopen:

4 Oblig. leening Rusland 1864 5% van if 84.15 a 88%.

3 Inschr. Cert. Italië 5 % van Lire 1000 a 51*/2

4 Cert. 3% Portugal £ 100 a 36V8 en

3 „ 3% Spanje Rvn. 12000 a 32%
hoeveel moet hij daarvoor betalen?

1) Ten gevolge der Conversie van 1868 is 1 fl. O. W. der

Oostenr. Metall. te berekenen a ƒ 1.20; Oude fl. C. M. z=/'1.26.

fi

fi^
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350. Btiekeii tic vulgeude iiola

:

Amsterdam, 12 September 1869.

Gekocht voor den Heer NN. als volgt:

3 Cert 5% Turkije fr. 2500 nom. a 42%,
4 „ 6„ Amerika DoU. 1000 „ SSys,

3 „ 5„ Brazilië £ 100 „ 77 V*,>9

»

jj

>5 Griekenland £ 500
)3

99 ir/*.

352.

351. Hoeveel bedraagt op 11 December het netto provenu van

5 Cert. 5% Eng. Russeu £ 111 a 79Vi6,

4 „ 5„ Hamb. Russen ZR. 500 a 69 Vs,

5 Inschr. 6% Bank. Assign. Pap. R. 1000 a 42 v*,

6 Cert. Gr. Russ. Spoorw. aand. 5 % van fr. 500 a /'198Vï.

Idem op 23 October van:

2 Obl. 4*/,7oHoll. IJz. Spoorw. / 1000 a 92^/4,

3 „ „ Rijnspoorwegm. f 1000 a 94V8,

6 Aand. 5 '/o Expl. Staatspoorw. /'250 a 30^8,

4 Oblig. Jelez-Orel Spoorw. ZR. 500 a 78Vi6..

353. Hoeveel bedragen op 15 Juni de volgende effecten , zon-

der den laatsten coupon,

4 Cert. 5 >Oostenr. inzilv. 1865 van fl.^O.W. 1000 a 59^/8;

5 Inschr. 5% Italië Lire 1000 a 5r/8,

4 Oblig. Spanje buitenl. 3% £ 85,

3 „ Vereenigde Staten 6 «/o 1882 a 79V3, als

daarbij berekend wordt V8 % Courtage en V4% Commissie?

354. A laat op 22 Mei verkoopen de volgende Effecten:

12 Cert. 3yo Geconsol. Mejico £ 150 a 14V2,

10 „ 7„ Tunis fr. 500 a 77^8,

4 „ 3„ Binnenl. Spanje Ps. 500 a 31^8,

5 Oblig. 4V2 Leening Pruisen Th. 1000 a 927*; als

hem daarbij berekend wordt Vs °/o Courtage en % ^U Com-
missie, wat zal hij dan ontvangen?

355. Hoeveel is op 1 Januari de contante waarde der Cou-

pons van de volgende effecten, berekend tot de neven-

staande koersen:

1 Coupon 3 % N. W. S. van f 1000,

Metall. nationaal fl. 1000 a

oude

Amsterdam

„ Portugal £ 100 a ƒ 11,77*,

1

1

1

1

1

19

}>

*P

»

n

5

5

5

3

ii

ii

j>

9»

>j

)9

»

/• 24.10

, 21.85

28.75

2%„ Spanje Rvn 12000 a,, 2,35.

«

151

4

5

5

4

4

2% „

5

3

6

5

>}

93

99

356 C laat op 1 Juli verkoopen de volgende Coupons:

3 stuks 6 % N. W. S. van /" 1000,—

,

Insch België fr. 2000 a /' 55V,6,

Eng. Russen È 111 „ „11,75,

Oblig. leening 1859 £ 100 a ƒ 11,75,

Amerika 1882 van DolL a f 2,40.

, „ „ „ Italië van Lire 2000 a /'55Vi6, en betaalt

daarvan 'U pCt. Commissie; hoeveel zal hij dan ontvangen?

357. A koopt op 15 Januari 6 Cert. 3% Portugal £ 100 a

39V8 en verkoopt die op 22 Mei a 38Vi6; als hij
J/i6

pCt. Courtage van in- en verkoop moet betalen, wat

heeft hij dan gewonnen of verloren?
,, ^ x i-

358. Iemand koopt op 16 April 5 Cert. 5% Metall. I Juh

van fl. 1000 O. W. a 54^Vi6; op 1 Juli verkoopt hij de

Coupons a /•25,12V*, en op 18 Augustus de stukken

k 55Vi6; als hij vaA in- en verkoop Vs pCt. Courtage

betaalt, wat wint of verliest hij dan?
/ m i

••

359. Iemand koopt op 16 Eebruari 12 Certif. 5 /o Turkije

van £ 100 a 35>; daar de beurs daalt verkoopt hij die

op iO April a 32V8 en beleent op dienzelfden dag zijn

geld (de guldens beneden het lOOtal buiten berekening ge-

laten) a 3%% tot 18 Mei, waarna hij voor het bedrag

wederom Turken koopt a 30%. Als de effecten vervol-

gens weder riizen en hij op 1 Juli de Coupon verkoopt

tot den koers" van ƒ 11,87' 2, hoeveel zal hij dan wmnen

of verliezen als hij op 16 Augustus de stukken verkoopt

tot den koers van 36^*?

360. B. laat op 10 Februari in Londen koopen:

10 Cert. 3 % Rusland 1859 van £ 100 a 53»/4,

5

8

12

5

19

99

99

100 „ 85%
„ 47V,

,

., 55

361.

5 „ „ 1866

5 „ Italië Lire 2000
2^4 „ Ned. W. S. van ƒ1000

. „ 6 „ Vereenigde Staten Doll.lOOO „ 82^»,

als London berekent % % Commissie Vs % Courtage ,
de

onkosten zijn £ 1.5/6 d. en de wissel van Amsterdam

op London is ƒ11,80, voor hoeveel zal B. dan moeten

crediteeren ?

Iemand laat in Parijs koopen op 16 Juni:

500 fr. Rente Inschr. 3% a 68.95.
v. r:i7

12 Aand. Oostenr. Eransche Spoorw. van fr. 500 afr. 547.
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362.

10 Cert. 5% Turkije, Alg. Soliuld van fr. 2500 a 33.10,
en 8 Cert. 6 «o Vereenigde Staten 1882 van 1000 doll.
a Sl'/g; hoeveel bedraagt dit als tij »/*% Commissie en
Vt % Courtage en de wissel f 55Vi6 per 120 franc berekent?
A laat op 21 November in Weenen koopen:
10] Cert. Metall. (Mei) 5 % van fl. 1000 O. W. a 56.30

,

12 „ „ nationaal 5% „ „ „62.40,'
8 „ „ zilver, 1864 5% „ „ „78.50,

en betaalt daarenboven V% %o Courtage en V* % Commis-
sie, benevens fl. O. W. 15.70 aan onkosten, terwijl de
koers van Amsterdam op Weenen is 91Va. Hoeveel heeft
hij dau in het geheel te betalen?

363. Als hij deze effecten op 15 December in Amsterdam ver-
koopt, als volgt:

Metall. Mei a 4872
nationaal 52y8
zilver 1864 59V8

met V» 0/0 Courtage, wat is dan zijne winst of zijn ver-
lies?

364. Als men op 18 December genoteerd vindt:
Amsterdam. Vereen. Staten 1882 6V 76V8

>f

$9

99

99

»*

9>

99

iS

19

99

39

39

767*
75

687»

7278

81V8

Berlijn

Erankfort

Hamburg
Londen
Parijs

en de koersen van Amsterdam op dien dag genoteerd
worden: Berlijn / 1.75 per Th., Frankfort ƒ QQVa per
100 fl.; Hamburg f 35V*j Londen f 11.80 en Parijs
/öóys; op hoeveel komt dan volgens ieder dezer no-
teeringen een certificaat van 1000 dollars te staan, als

men berekenen moet, dat de koop op eene vreemde
Beurs 7» 7o meer onkosten veroorzaakt ?

3. Het berekenen van den Interest, dien men van zijn geld trekt.

De Effecten zijn de meest gereede aanleiding tot geldbe-
leggingen en ten gevolge van de verschillende koersen, waar-
voor zij verkocht worden, zal men daarbij zijn geld tot eene
hoogere of lagere rente uitgezet hebben. Is de contante

waarde van eenig effect, gelijk aan de nominale waarde, d.

i., is de koers pari, dan is deze rente gelijk aan die van het

effect, maar is de contante waarde hooger of lager dan de

nominale, dan zal men eene andere rente genieten, en wel

eene hoogere, naarmate de koers lager is.

B. V. Als de 2/2 pCt. N. W. S. genoteerd zijn 62y8, dan

ontvangt men van f62y8 's jaarlijks f 2^1» interest en zal der-

halve zijn geld geplaatst hebben tot eene rente, die gevonden

wordt door den regel van drieën:

627» : 100 = 272 : x

250 2000
of o: = = =^ 3 «7501%

62^8 501

of: als de 5 7o Russ. Oblig. , bij Hope en C°.
,
genoteerd

zijn 94V«, dan heeft men van/ 947a 's jaarlijks ƒ 5 rente, en

zijn geld dus geplaatst:

9472 : 100 = 5 : .r

500 1000
en * = = = 5" »/i89 %.

94Vs 189

Om geheel juist te rekenen, is het echter noodig de on-

kosten bij den koop in aanmerking te nemen, en deze in het

eerste voorbeeld stellende Ys 7o Courtage en 1 % van de rente

voor administratie, dan heeft men:
62 */8 + yi == 62y4 : 100 = 2,47* : a;

247.5 990
of ar = = = 3 ^^VisiV.

6274 251

365.

Voorbeelden tot Oefening.

Welke rente geven de volgende Effecten tot nevenstaaude

koersen :

Ned. W. S. 272 Yo tot den koers van 57'/».

ö „ „ „ „ „ 00 /s.

Amortisatie Syndicaat 3V/o a 837*.

Obligatiën der stad Amsterdam 5 % tot den koers van

1027*.

99

99

99
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066. Hoeveel rente geven

:

de Geconsolideerde Annuïteiten 3 "/o tot den koers

van 95*/i6.

Inschrijvingen Grootboek te Parijs 3 % tot den koers

van 66,4.

Certificaten Eusland , bij Hope en Co. 4 "/o tot den

koers van 53*/*.

Oostenrijksche Metallieken 5 "/o tot den koers van 48'/4.

Spaansche Uitg. Perp. Renten, thans 3 "/o a 32'/*.

Als de Courtage berekend wordt a Vsyo en bij de

Metallieken eene rentebelasting van 16 y© ?

367. Iemand ontvangt den 25sten Juni de volgende koers-

noteering :

Nederl. Werk. Schuld .

België, bij Rotschild. .

Spanje, Uitgestelde Stukken

Portugal, te Londen
Rusland, Oblig. Hope

a 27270, tegen 547i6.

„ 27. „ „ 55V«.

>j

3J
3'/^

93

9»

9)

iy

93 M

46 y4.

367*.

86y8.

Oostenrijk, Metalliek Nieuwe „ 5 „ „ 48yi6.

Welke Effecten zullen dan de hoogste rente geven

,

als hij bij den inkoop van allen ysyo Courtage en bij

de Oostenr. 16% rentebelasting berekenen moet?

368. Als men op 12 Maart genoteerd vindt:

Amsterdam. Londen.

N. W. S. 2V2> 57v. 55

Binnenl. Turken 6% 33yi6 34

Italië 5% 4574 47V«
Rusland 1866 84%
Portugal 1867 38V8

85y4

39^/s

Wat zijn dan voor dien dag de laagste noteeringen?

e. Het berekenen vtn het aantal Stukken.

Wanneer men eene zekere som heeft, waarvoor men eene

bepaalde soort Effecten wil koopen, dan is het gemakkelijk

in te zien, dat men juist de tegenovergestelde bewerking heeft

van het berekenen der reëele waarde. B. v.

Hoeveel Certif. N. W. S., ieder a ƒ1000, kan men den
7*^«" Juni koopen voor ƒ12000, als de koersnoteering is 647*

en de Courtage berekend wordt a 7«Vo?

155

Koersnoteering 64y4

Courtage. ... Yi

2V» 156
Interest in 156 dagen a 2ya>, is —^7^7;

—

1'/»

Men heeft dan:

360

657u

en dus zal men, om f 100 nominaal te koopen, moeten be-

talen /• 65*784; derhalve

65^/24 : 12000 = 100 : ar

1200000 28800000

waaruit a: = — = = f 18193,30

65«'/24 1583

derhalve zal hij kunnen koopen 18 stuks a /" 1000,— en aan

contant geld overhouden /* 127,50.

Nom. ƒ 1 8000= 18 Cert. N. W. S. 2^h > a 64^/* =ƒ 11655,—
Courtage '/syo = ,, 22,50

Interest lyia „ = „ 195,

—

afgetrokken van f 12000 . . . ƒ 11872,50

blijft . . . f 127,50

Dergelijke vragen kunnen uit den aard der zaak maar zelden

voorkomen ; alleen komen zij in aanmerking bij de verwisseling

van stukken.

Voorbeelden tot Oefening,

369. Iemand geeft den lO^en Mei aanzijn makelaar 25 Certif.

Ned. Werk. Schuld 272 yo a ƒ1000, om daarvoor in te

ruilen Spaansche Uitgest. Stukken 2'/4 y©. Als de koers-

noteering is Ned. Werk. Schuld 27*70 a 54 en de

Spaansche 2y4yo a 34»/8, hoeveel stukken a f 1000 zal

hij dan ontvangen , en hoeveel geld zal de makelaar hem

daarbij terugbetalen, als deze ys^/o voor den verkoop

en ^li^U voor den inkoop berekent?

370. Hoeveel verschil in rente geeft deze ruiling in 6 maan-

den, en hoeveel is dit verschil als het overblijvend con-

tant geld geplaatst is geworden a 4'
'2 7,.

371. Iemand geeft den 15^«» Augustus aan zijn makelaar 30
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Metallieken 5°/o, ieder van Fl. 800, om daarvoor in te

ruilen Obligatiën Portugal 3%, ieder £st. 100; als de
koersen zijn Metallieken 49^8 en Obligatiën Portugal
38"/i6, hoeveel geld zal hij dan moeten bijpassen, om
het grootst mogelijk getal stukken te ontvangen, als

de makelaar voor den in- en verkoop Vs^'/o Courtage
ontvangt ?

372. A. ontvangt den 7^eü Maart uit Berlijn, om te verkoo-
pen, de volgende Coupons, welke order hij volvoert tot

de nevenstaande prijzen:

25 Metalliek 5% van fl. 1000 a/29,17y2.
40Engelsche Russen 5 «/o van £ 111 ... „ „ 11,80.

60 HamburgerRussen, aangenomen aMk.Bco 26.9 „ „ SöVs.

120Spaansche 274% van Rvn 12000 . . . „ „ 2,44.

50 Russen in ZR. 4 «/o van ZR. 500 ... „ „ 37,—.
Voor het bedrag moet hij koopen: 6 7o Amerika 1882

837»; als A. berekent Provisie 74%, Courtage ^/^^h ei\

voor briefporten/1,50; hoeveel stukken a 1000 Dollars

zal hij dan voor Berlijn kunnen koopen?
373. B. ontving den 20sten Februari order uit Londen om te

verkoopen: 120 Certif. van Inschrijving in het Grootboek
te Petersburg in Bank-Assign. van 1000 B. R. a 6^0,
hetwelk hij effectueert a 6478. Voor het bedrag moet
hij Certificaten of Debentures koopen, van £ 100, die

genoteerd zijn a 2774. Als Londen betalen moet 7470
Provisie, ^/%^/q Courtage van in- en verkoop en f 5,20
briefporten, hoeveel stukken kan hij dan ontvangen en
hoeveel geldt houdt hij over?

374. Iemand koopt op 22 Mei 12 Cert. 570 Metall. natio-

naal van fl. 1000 a 507»; op p» Juli verkoopt hij de
coupons a f 24.65 en verkoopt op 15 Augustus de stuk-

ken a 487i6. Voor het netto provenu koopt hij 3 7°
Portugal van £ 100 a 3678, die hij op 12 October ver-

koopt a 37716; als hij voor het netto provenu weer Metall.

nationaal koopt a 49^*, hoeveel geld heeft hij dan op
deze transactie gewonnen, of verloren?

375. A. laat op 15 Januari verkoopen 80 Coupons 5 7o Eng.
Russen £ 100 van 1866; 50 idem 3 7o Oblig £ 100 van
1859; 40 idem 5% Poti-Tiflis van È 100 en 30 idem
570 Eng. Russen van £ 111 tot den koers van ƒ11,85,

en moet daarvan betalen 7*^/0 Commissie; als hij voor

het netto provenu 670 Amerika 1882 koopt a 82*/ë, met

7» pCt. Courtage, hoeveel stuks van 500 doll. zal hij

dan ontvangen?

376. Iemand koopt op 15 Juni 15 Cert. 3 7» Portugal van

ê 100 a 427* en verkoopt de Coupons op 1 Juli tot

den koers van ƒ11,75. Op 15 Sept. verkoopt hij de

effecten a 40716 en plaatst het netto provenu a 372 pCt.

tot 12 November, waarna hij zijn geld opvraagt en we-

derom Portugeezen koopt a 33^8; als hij nu deze laatste

stukken op 24 December weder verkoopt a 38"/i6 en

van eiken koop en verkoop 7i«yo Courtage betalen moet,

wat heeft hij dan op de geheele transactie gewonnen?
377. Als op 6 Januari de Coupons Metalliek nationaal geno-

teerd zijn ƒ 24.37^ en deze volgens de op blz. 143, te

Parijs , Londen en Frankfort opgegeven prijzen geplaatst

worden, waar is het dan het voordeeligst op dien dag
100 stuks Coupons te verkoopen, als de koersen van

dien dag zijn: Parijs ƒ 6678, London./*11.85 en Frank-

fort ƒ 9978; de rentereductie op de couponnoteering

stellende op 16 7»?

378. Wanneer 5 % Turkije Alg. Schuld genoteerd zijn

:

te Londen 4074, te Berlijn 3878, te Frankfort 3774,
te Parijs 40.95, en te Amsterdam 41V8, vraagt men
op welke beurs men het voordeeligste £ 4000 Alg.

Schuld kan koopen, en waar men die moet verkoopen,

alsmede hoeveel de winst bedraagt, als de koersen van

den dag zijn: Londen ƒ11.85, Berlijn /' 1.75, Frank-

fort ƒ 9974 en Parijs f 5678?

379. A. koopt op 22 Februari fl. 10000 Metall. Nationö^
a 54^/8, en verkoopt die 3 Mei a 527i6, waarna hij het

netto provenu plaatst a 4 "/^ tot 15 Juli, op welken
datum hij de Metall. weder inkoopt a 487*; ^^ ^^Ü ^^^*

kens 7^® P^^* Courtage betaalt, hoeveel heeft hij dan
gewonnen?

380. A. heeft 8 Cert. 3 % Portugal 1863 , maar bij de leening

van 1867 wil hij die converteeren ; als hij zulks op 18

December effectueert en daarvoor de oude Portugeezen

a 37716 verkoopt, wat wint hij dan, als de nieuwe

stukken a 387* worden ingeschreven, met 1% korting
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voor contante storting en bijbetaling van den coupon van

1 Juli 67 — 1 Januari 68, tot den vasten koers van

f li.80?

381. B. laat op 12 Mei in Weenen koopen fl. 12000 Oblig.

nationaal a 62V8 met 1 7oo Courtage en 72 7o Provisie,

en verkoopt die op 10 Juni in Frankfort a 5 4^4 (5 fl.

Conv. munt = 6 fl. Sudd. Wahr.) Als hij Weenen het

bedrag heeft overgemaakt tot den koers van /9IV2 voor

100 fl. Banco en hetzelfde bedrag van Frankfort ont-

vangt a f 987* per fl. 100 Sudd. Wahr , wat heeft hij

dan gewonnen of verloren, als Frankfort hem Ya %
Provisie en VsYo Courtage berekent, en hij daarenboven

nog 72 Vo onkosten heeft ?

382. Hoeveel moet men op 5 October betalen voor 6 Ex-

chequer Bills a £st. 500 uitgegeven 10 Augustus a

2IV2 sh. premie en l»/» d. Interest met bijvoeging van

1 Sh. Vo Courtage, als de wissel op Londen is/ 11.70?

383. C. moet in Londen betalen £ 840.— , wat is nu voor-

deeliger in Amsterdam wissels te koopen a / 11.97V» j

of Oostenrijksche Coupons, leening 1866, die in Lon-

den aangenomen worden a 9,11 d. en in Amsterdam

verkrijgbaar zijn a ƒ 24.20 of Certificaten 6 y^ Amerika,

die in Londen genoteerd zijn 82V4 en in Amsterdam

86V4 met 70 dagen rente, als de laatste wijze \ %
meer onkosten vereischt, dan ieder der beide voorgaande?

384. Amsterdam laat op 18 Maart in Weenen koopen fl. 18000

nationaal a 63^ * met V» Voo Courtage en die op 24

Maart in Hamburg verkoopen a 56»/8 met Vs To Pro-

visie en l Yoo Courtage. Hamburg remitteert op 30

Maart het netto provenu in 3/m papier, dat hij a /'S 5.90

koopt met % % Courtage en dat Amsterdam op 12 April

a 4 % disconteert; wat heeft Amsterdam gewonnen of

verloren, als Weenen nog fl. 17.50 Banco onkosten be-

rekent, en Amsterdam hem het bedrag remitteert a 92%
per 100 fl. Banco ?

d. Verkoop op tijd.

Omtrent de voorwaarden van deze verkoopen is hiervoor

reeds het noodige gezegd, en daar het niet mogelijk is al de

daarbij plaats hebbende gevallen te behandelen in een werk,

159

waarin de Fondsenrekening maar een ondergeschikt deel uit-

maakt , bepalen wij ons tot de meest voorkomende ,
en geven

van de berekening de volgende voorbeelden:
^ ^ , , . .^

A. heeft gekocht van B. 20 Certif. Ned. Werk. Schuld a 62

pCt te leveren tot einde October ; als nu in het begin van

October de koers is 637* en A. de stukken opeischt, wat zal

B. dan aan surplus moeten betalen?

koers 1». Oct. 637*

bedongen koers 62

verschil. . . IV*

Courtage . . V^

ƒ 20000 a winst . l'/s 0/0 = jr^325.—

B. koopt den 15den Juni : 10 Certif. a Fl. 1000.— 5 % Obli-

gatiën Metalliek a 48 >; hij verkoopt die stukken dadelijk

op 15 Juli>- a 48y8 > (dat is, dat de kooper die met voor

15 Juli kan opvragen. Hoeveel rente heeft B. dan gemaakt.

koers 15 Juli 787»

bedongen koers 787^

/ 12500 a verschil Vé'/o =/ 31.25

rente i/m a 5 7©. . . = „ 52.08^

/• 83.33

10000 Fl. =/ 12500 a 48»/» is / 6015,62% derhalve

f 6015.62^ : 100 = ƒ 83,33 : x,

waaruit .r = 1.38 pCt. nagenoeg in eene maand.

Daar dergelijke speculatiën veelal plaats vinden in die soor-

ten van Effecten, welke door groote rijzingen en dalingen

kansen op aanzienlijke winsten opleveren, zoo komen daarbij

voornamelijk die fondsen in aanmerking, welker rentebetaling

of geschorst, of minstens zeer onzeker is. In het eerste geval

blijft toch op de beurs te Amsterdam de rente bij berekend

van den voorlaatsten coupondag tot aan den dag vóór den

verkoop, doch daar deze coupon op zijn vervaldag slechts

eene geringe waarde heeft, of ook wel in het geheel niet

bestaat, wordt de koers van het effect lager naarmate de

vervaltijd van den Coupon nadert, of is de koers hooger als

men zonder Coupon, dat is ex. dividend koopt. Somtijds

maakt men bij de tijdaffaires omtrent dezen loopenden Coupon

bijzondere conditiën , zooals : '/a of V2 renten voor den kooper.
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dat is in andere woorden, dat de verkooper slechts het Vs of

^/2 van het bedrag der coupons ontvangt. B. v.

A. koopt op 12 November 8 Cert. 5% Griekenland van
£500 inkooperskeuze tot uit. Januari met Vs rente voor den
kooper a 5 Vi. Hij verkoopt die stukken 15 Januari ex divid,

a SVs pCt.; wat wint of verliest hij dan als hij van in- en
verkoop Vie pCt. Courtage moet betalen.

Bedongen koers 8 Jan. SVs

Inkoopskoers 12 Nov. . öV*

verschil . .

af Courtage .

/ 48000 = 8 Cert. winst 27* = /1080.—
af aan renteverlies :

133 dagen van / 48000 a 5 % .

47 16000 a 5 yo .M M yi

2%

f 886.67

104.45>j

verminderd met ^/a van den op 1®.

Januari beginnende Coupon:
14 dagen van f 32000 a 5 7o. .

/ 991.12

ii 62.22
yi 928*90

winst / 151.10

Hiertoe kan ook gebracht worden de zoogenaamde premie-
koop; b. V.

A. geeft den 16deii ^prii ^^n B. 1 pCt. premie voor 100
Oblig. Mejico van £ 500 a 3 o/o tot den koers van 22Vi

,

onder bepaling dat B. die stukken ter verkiezing van A. tot

2/maanden na de overeenkomst zal leveren. Als A. op 30
Mei de stukken opeischt en verkoopt tot den koers van 23Vi«,
wat zal dan zijne winst of verlies zijn?

/• 600000 = 100 Obl. 3yo Mejico van £ 500al%premie
IS

verkoopkoers 30 Mei
inkoopkoers 16 April

verschil . . .

af Courtage . .

/• 600000 winst .

44 dagen rente a 3 >

/ 6000.-

23yi.

22'/»

5200

ƒ800

V..

y, - / 3000.-

. . „ 2200

verlies

IGl

Voorbeelden lot Oefening.

385. A. koopt den l^teu Mei 100 Certificaten a £st. 100,

Grenada Uitgestelde tot den koers van 7^/4 pCt. , te le-

veren op den 15*i6ïï Juni; als de koers van dien dag is

7Vi6 pCt. ; hoeveel pCt. heeft A. dan gewonnen , als hij

Vg pCt. Courtage betaalt?

386. B. koopt den 18den Maart 30 Certificaten a f 1000 N.
W. S. 3 pCt. tot den koers van 75^/8; hij verkoopt die

stukken dadelijk op uit®. April jix tot den koers van

75V8; hoeveel pCt. winst heeft hij daarbij gemaakt?
387. C. koopt door zijn Makelaar op den 2den j^ni 1869,

5 Certif. a £st. 500 = ƒ.30000,— 5 pCt. Obligatiën

blauwe Grieken, inkooperskeuze tot 15 Juli 1869, met
ys der renten voor den kooper a 4V8 pCt. Hij vraagt

die stukken 15 Juli op, en verkoopt die ex divid, a 7V4

pCt. , wat wint of verliest hij nu, als de Makelaar hem
Vi« pCt. Courtage voor koop en Vie pCt, voor verkoop

in rekening brengt?

388. Iemand koopt den 28sten juni 10 Cert. a £st. 100 =
/ 12000,— 3 pCt. Obligatiën Portugal, met halve rente

op den Isten Juli \ 35V16 pCt. Hoeveel moeten deze

Effecten zich in prijs verbeteren, om den kooper alleen

de halve rente te doen verdienen, als hij op den l^tcn

Juli den vervaldag der coupons, die coupons, ieder

groot £st. 1.10 a ƒ 11,75, verkoopt?

389. D. laat zijn Makelaar den 15den Juni 1869 koopen 10

Cert. Mejico a £st. 500 = ƒ 60000 tot den koers van

22V8 te leveren, inkooperskeuze tot 15 December 1869,
met Vs der renten voor den kooper. Hij vraagt die

stukken ultimo October op, en verkoopt die ex divid,

a 257* pCt., wat wint hij daarbij, als de Makelaar Yis

pCt. Courtage van den in- en van den verkoop geniet?
390. E. koopt den 28sten October 1869 van F. 100 Certif.

a ƒ 1000 Ned. W. S. 2V2 pCt. tot den koers van 63%
pCt. onder beding, dat F. tot op primo December die

stukken zal kunnen terugnemen tot den koers van 64y«
pCt., en dat E. in den tijd, dat hij de stukken houdt,

de renten daarvan trekken zal. Als F. nu op ultimo
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November de stukken terug vraagt, hoeveel pCt. heeft

hij dan verloren?

391. Iemand koopt den 5den M^gj 10 Certificaten 3o/o Portugal

a £st. 200, inkooperskeuze tot 1 Juli met halve

rente voor den kooper a 37^8 pCt. ; wat wint of verliest

hij, als hij die stukken opvraagt den IS^^n juni g^ yg^.

koopt tot den koers van den dag, zijnde 38\'4?

392. Iemand koopt op 18 December 100 Cert. 6 pCt. Vene-
zuela (rood) van £st. 100 a 207» te leveren inkoopers-

keuze tot 15 Maart met Va rente voor den kooper. Als
hij die stukken op 15 Maart verkoopt tot den koers van

20V8, wat heeft hij dan gewonnen of verloren?

393. Iemand koopt op 25 Februari 1869 120 Certificaten

St. Paul-Pacific-Spoorweg a 69^ s te leveren tot ult^ Maart
inkooperskeuze met halve rente voor den kooper; als de
stukken op 21 Maart genoteerd zijn 71^'4 en de kooper
die tot dien koers opeischt, wat zal de verkooper hem
dan moeten bijpassen?

394. Hoeveel zal de kooper moeten bijpassen als de verkoop
geschied was verkooperskeuze en de verkooper op 10
Maart de levering geëischt had tot den koers van 6 6Vis?

395. A. koopt op 15 Maart 80 Cert. 5 pCt. Turkije van
£st. 100, te leveren op ult^ April jftx a 3 8 '/s met halve

rente voor den kooper; als op n\t^ April de Turken ge-

noteerd zijn 41Vi6, hoeveel bedraagt dan zijn voordeel?

396. B. geeft op 20 October tot den koers van 16V8 aan C.

1 pCt. premie op 100 Oblig. 5 pCt. Mejico van £st. 500
onder bepaling, dat C. die ter verkiezing van B. 2/m.

na de overeenkomst met % rente voor den kooper zal

leveren. Als B. op ult^ November die stukken opvraagt

en verkoopt tot den koers van 17V*, wat is dan zijne

winst of verlies?

397. G. laat zijn makelaar koopen 25 November 20 Certif.

3 pCt. Mejico £st. 150 tot den koers van 2iyi6 inkoo-

perskeuze tot uit®. Februari met ^/s rente voor den koo-

per. Als hij die stukken op 3 5 Januari laat opvragen
en verkoopt ea; divid a 23y8, wat heeft hij dan gewon-
nen als de makelaar Vs pCt. Courtage berekent?

398. L. doet door zijn makelaar op J7 Augustus 40 Certif.

a £st. 100 Venezuela 4y2 pCt. tot den koers van llVic
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inkooperskeuze tot 1° October met V2 rente voor den

kooper; wat is zijne winst of verlies, als hij die stuk-

ken 15 September opvraagt en verkoopt tot den koers

van I2716?

399. P. koopt op 24 Juni van D. 50 Certif. Ecuador van

£st. 200 rentende 1 pCt. tot den koers van 13%, onder

bepaling, dat D. die ter verkiezing van P. binnen 2

maanden zal moeten terug nemen met 1 pCt. preniie.

P. eischt die stukken 30 Juli op, en verkoopt die tot

den koers van I4V2; wat is dan zijne winst of verlies,

als de premiekoop gesloten is met 7» rente voor den

kooper?

B. ACTIËN-REKENING.

Actiën of aandeeleu in de eene of andere openbare onder-

neming of maatschappij, brengen rente op of niet. Bij de

eersten wordt de vaste rente bij de inschrijving tot deelueming

bekend gemaakt, en gegarandeerd door het krediet, dat zij

genieten , die zich met deze maatschappij inlaten , of op eenige

andere wijze. Bij de tweede wordt gewoonlijk bepaald, dat

de zuivere winst 's jaarlijks onder de aaudeelhouders zal ver-

deeld worden, naarmate van hunne aandeden (dividend); is

er dus geene winst, dan brengen zij niets op, en is er ver-

lies, dan moet ieder daarin naar zijne aandeeleu dragen, als

het kapitaal weder aangevuld moet worden. Bij sommige

actiën echter wordt behalve eene vaste rente nog jaarlijks een

dividend uitgedeeld; zoo als vroeger b. v. bij de Aandeden

Handelmaatschappij, enz. In dit laatste, even als in het

eerste geval, staan de actiën geheel gelijk met de Mecten,

alleen naarmate het dividend grooter of kleiner zal zijn, is de

koers hooger of lager, maar is er alleen een dividend, dan

wordt bij den verkoop der aandeden in den loop van het

boekjaar der Maatschappij, en zoo lang dus het dividend nog

niet bekend kan zijn, of een vaste rentekoers aan de beurs

aangenomen en de Interest afzonderlijk berekend , of wat

meestal plaats heeft het dividend wordt in den koers der aan-

deden opgenomen.
Het kapitaal van vele Actiën-maatschappijen wordt echter
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niet in eenvS gestort, maar in verschillende termijnen, en zulks

wel op te voren bepaalde dagen, of ook naarmate de werk-
zaamheden der onderneming, waarvoor de Actiën uitgegeven
zijn vorderen. Zoo lang deze gedeeltelijke bepalingen of stor-

tingen duren, worden in plaats van de eigenlijke aandeelbe-

wijzen, quitantiën (interims-actiën of recepissen) afgegeven,
die bij de laatste storting tegen de eigenlijke stukken inge-

wisseld worden. Deze quitantiën of gedeeltelijke aandeden
worden even als de werkelijke actiën verkocht, tegen een
koers, die onder of boven pari is, en die wordt uitgedrukt

even alsof het aandeel voluit betaald ware geworden. Onder-
tusschen blijft de kooper daarvan verplicht tot de stortingen,

zoo lang hij door het bezit der Actie aanspraak heeft op alle

voordeden, die zij afwerpt. B. v. in eene Spoorweg-Maat-
schappij zijn aandeden van f 500 , betaalbaar in vijf gelijke

termijnen, elk van ƒ 100; wanneer daarvan vier termijnen be-

taald zijn en de koers is M16, dan is op elk aandeel een
verlies van ƒ84, en dit verlies moet berekend worden over

het reeds gestorte gedeelte, zoodat de betaalde ƒ 400 slechts

eene reëele waarde hebben van ƒ 316; of als aandeden, ieder

van /"lOO, waarop /" 60 betaald is, genoteerd zijn a 104%,
dan zal ieder aandeel eene reëele waarde hebben van ƒ 64.

Overigens is in de berekening der contante waarde van een
of meerdere aandeden geen verschil met die der effecten , dan
alleen voor zooverre er onderscheid bestaat in de bepalingen
omtrent de rente, zooals uit de volgende voorbeelden ge-

noegzaam zal blijken.

Hoeveel bedragen op den 4*ien Juli 10 Aandeden van /" 1000
Ned. Handd-Maatschappij a4V2pCt., tot den koers van 133Vé?

10 A-and. N. H. M. k ƒ1000 = ƒ10000, tot den koers I381/4 = ƒ 13325,—
333 dagen Interest a 4V2 pCt. is =r „ • 416,25

ƒ13741,25

Hoeveel bedragen op den 25sten Mei 10 stuks Oostenrijk-

sche Bankactiën tot den koers van / 752?
De Oostenrijksche Bankactiën hadden oorspronkelijk eene

waarde van Fl. 1000 in Papier en Fl. 100 in Zilver, terwijl

de vaste rente of dividend bepaald werd op 30 Fl. Conv.-Munt,
betaalbaar in 6/maanddijksche Coupons op 1 Januari en 1 Juli;

daarenboven zoude nog elk half jaar een aandeel in de winst

als super-dividend worden uitgedeeld. Maar de waarde van

het Papiergeld (Wiener Wahrung) daalde later tot op V^ der

nominale waarde, en op deze wijze werd eene Bankactie eigen-

lijk waard Fl. 400 + Fl. 100 = Fl. 500, en de vaste inte-

resten daarop 6 pCt. ; overal blijft men echter de waarde aan-

geven als van Fl. 1000 en de vaste rente a 3 pCt., wat ge-

heel dezelfde uitkomst geeft. Het bedrag van het super-dividend

wordt elk half jaar door de Directeuren der bank opgemaakt

,

en tot dat deze bekendmaking geschied is, wordt het in den
koers begrepen; de Coupons of bewijzen voor dit super-dividend

worden daarna gewoonlijk van de stukken afgenomen en afzon-

derlijk verkocht.

Wij hebben aldus:

/10000 = 10 stuks Oost. Bankactiën a ƒ 752
Interest in 144 dagen a 3 pCt.is Fl. 120

tot den koers van /SOV* per 25 Fl.

f

5J

7520,—

145,20

f 13065,20

Hoeveel bedragen 20 stuks Spoorweg-Aandeden , ieder groot

ƒ 200, waarvan betaald is ƒ160 tot den koers van /'125?
Van de ƒ 200 wordt betaald ƒ125, derhalve een verlies

van /*75, dat gedragen moet worden door de reeds plaatsge-
had hebbende stortingen. Wij hebbeu dus:

voor een stuk f 160 — ƒ 75 = ƒ 85 en
20 stuks a 85 ƒ1700.

Voorheelden tot Oefening.

400. A. laat den lO^en October door zijn makelaar in pu-
blieke veiling koopen 10 stuks Nederl. Bankactiën, ieder
van /lOOO a 235^/8 met bijberekening van 1 pCt. vei-

lingskosten en V2 pCt. Provisie ; hoeveel zal hij dan aan
dezen betalen?

401. Hoeveel bedragen den 25sten September 18 Oostenrijk-

sche Bankactiën a /"781V2, als de koers der Coupons
van het dividend is 22.75 voor fl. 25 en de makelaar
V4 pCt. Courtage berekent V

402. B. laat zijn makelaar den 9^en Februari verkoopen 20
stuks Aandeden Assurantie-Compagnie, ieder groot /"lOOO
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Ned. Court. tot den koers van 165%, hoeveel zal hij

dan ontvangen, als deze Va pCt. Commissie berekent?

403. C. laat den 20sten Maart door zijn makelaar koopen

30 stuks Spoorweg-Aandeelen, ieder f 500, rentende

472 pCt. en waarop/ 300 betaald is, tot den koers van

f 384. Als de rente berekend wordt van primo Januari

en de makelaar V* pCt. Courtage berekent, wat moet

C. dan betalen?

404. Hoeveel rente trekt C. op deze wijze van zijn geld?

405. D. laat den Ssten Mei door zijn makelaar koopen 40

stuks Spoorweg-Aandeelen , ieder groot £st. 20, waarop

reeds gestort is £st. 15, met bijbetaling van 4 pCt.

rente, sedert 1 Januari; als de koers der aandeelen is

/288, en die der Coupons /* 11.82*, hoeveel zal D. dan

moeten betalen met inbegrip van Va pCt. Provisie en

Vs pCt. Courtage?

406. Iemand koopt 50 stuks Aandeelen Duinwaterleiding-

Maatschappij, ieder groot £st. 20, waarop 5 termijnen,

ieder a £st. 2 betaald zijn tot den koers van ƒ 165; hij

voldoet aan twee achtereenvolgende stortingen, en ver-

koopt daarna al zijne aandeelen tot den koers van ƒ172

;

als hij zijn makelaar ys pCt. Courtage betaalt hoeveel

pCt. heeft hij dan gewonnen?
407. Wanneer aandeelen, waarop 70 pCt. is gestort, en die

rente geven a 4 pCt. met 62V2 pCt. betaald worden,

hoeveel pCt. zal men dan van zijn daarin belegd kapitaal

maken, zoo lang de interest geregeld wordt uitbetaald?

4^^8. En hoeveel pCt. zal dit zijn als er 80 pCt., 90pCt. en

100 pCt. gestort is?

409. D. laat op 21 Maart koopen 20 stuks Spoorwegactiën

,

ieder a fr. 500, waarop betaald is fr. 400 met 4 pCt.

rente van 1 Januari a f 56*4 per 120 francs. Als de

koers per aandeel is / 289.25, en hij 7» pC^^« voor Pro-

visie en Courtage betaalt, hoeveel bedraagt dit dan?

410. A. laat op 4 Februari 1869 in Parijs koopen :

12 stuks Fransche Bankactiën van fr, 1000 a fr. 2800.

fr. 4000 Credietactiën van fr. 500 a fr. 752.50

„ 6000 Actiën. Orleans Spoorw. fr. 500 afr. 3 362.50

10 Cert. Er. Oostenr. Spoorweg fr. 500 a fr. 502,50

als hij daarvan betalen moet V» pCt. Courtage en V* pCt.

Provisie, voor welke som zal hij dan Parijs moeten

erediteeren als hij fr. 120 berekent a /'56V8?

411. B. laat in Weenen koopen op 21 Februari 5 Bank-
Actiën a 738 met 3 pCt. rente van 1 Januari; hoeveel

moet hij daarvoor berekenen als de koers op Weenen
is fl. 100 O. W. =/93V8.

412. Hoeveel moet men op 23 November in Frankfort be-

talen voor 25 Crediet-Actiën tot den koers van 145

;

De rente wordt berekend a 5 pCt. van fl. 200 O. W.
per stuk, en 6 fl. O. W. = 7 fl. S. W.

413. Hoeveel moet men op 25 Januari voor 15 Staatsspoor-

weg-Obligatiën van fr. 500 per stuk betalen met 3 pCt.

rente van 1 September a 249; zijnde 15 Franc = 4
thaler, en voor hoeveel moet D. te Amsterdam Berlijn

erediteeren , als de laatste ^j% pCt. voor provisie en Cour-
tage berekent, en de koers van den Thaler is /*1.75.

414. A. te Amsterdam laat op 21 December in Hamburg koopen
5000 fl. Oostenr. loten van 1860 met 5 pCt. rente van
1 November; als 3 fl, O. W. = 4 Beo mark gerekend
worden , en Hamburg V2 pCt. provisie en onkosten
rekent, hoeveel moet A. hem dan betalen, als 40 Mark
Beo. = ƒ 35.90 is?

C. BELEEKING EN PROLONGATIEREKENING.

Ofschoon de beleeningen zoowel op vaste goederen, ver-

schillende koopmanschappen en wissels als op Effecten ge-
schieden, kan de berekening daarvan gevoegelijk als een on-
derdeel der Fondsenrekening beschouwd worden. Door belee-

ning verstaat men eene overeenkomst, waarbij de geldschieter

zekere som voor een bepaalden tijd uitleent, en daarvoor
fondsen in pand ontvangt, die echter de geleende som min-
stens 20 pCt. moeten overtreffen. Van deze beleening wordt
een contract opgemaakt, waarin dan de leening beschouwd
wordt als een koop, met recht van wederinkoop tegen den-
zelfden prijs; deze wederinkoop moet binnen de vijfjaren ge-
schieden, doch wordt meestal voor den tijd van drie maanden
Jix toegestaan. De voorwaarden, die daarbij gevolgd worden,
zijn hoofdzakelijk : de effecten en de voor te schieten gelden

i
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moeten dadelijk geleverd worden ; de renten der effecten komen
ten voordeele van den verkooper of geldopnemer , doch deze

moet van de geleende som aan den kooper de bepaalde rente

vergoeden : alle beleeningen loopen V2 maandƒ:r, dat is : zonder

opzegging, maar na den zestienden dag heeft de geldnemer het

recht alle dagen de beleening te kunnen opzeggen, mits hij

de volle drie maanden interest met de kosten der beleening

betaalt; de kooper zal eene halve maand voor het einde der

beleening, die aan den verkooper opzeggen, blijvende het

anders aan de keuze van den geldnemer, om het geld ook
voor de volgende drie maanden onder zich te houden. Wan-
neer de effecten in waarde dalen, zoodanig, dat het meerdere
bedrag (surplus) dat de kooper in pand heeft, beneden de

20 pCt. is, dan zal de verkooper of de stukken terug moeten
nemen , of zooveel van het voorschot teruggeven , dat het sur-

plus weder 20 pCt. bedraagt. Indien de verkooper hieraan

niet voldoet, of na aanzegging op den vervaldag de voorge-

schoten gelden niet teruggeeft, dan mag de geldgever de Ef-

fecten door den makelaar, volgens den koers van den dag,
doen verkoopen, bijaldien het courante Effecten zijn, terwijl

de incourante bij veiling verkocht moeten worden; het ver-

koopsbedrag wordt dan met den geldnemer verrekend; wat er

nog aan ontbreekt, is hij verplicht bij te passen, en wat er

overschiet, zal hij terug ontvangen.

Het geven van geld op beleening, kan geschieden door

eiken handelaar of kapitalist; veel geschiedt het ook door de

Nederlandsche Bank en andere maatschappijen, die echter

daarbij aan zekere regelen gebonden zijn.

De voorwerpen, die behalve de Effecten veelvuldig in bc-

leening gegeven worden , zijn de koffie- , thee- en rijstcedullen.

Wanneer namelijk iemand eene partij koffie, thee of rijst ge-

kocht heeft, dan ontvangt hij esne nauwkeurige opgave daar-

van met aanwijzing van de pakhuizen, waarin die ligt opge-

slagen, onderteekend door de pakhuismeesteren, en waarop
de koffie, thee of rijst uit de pakhuizen kan worden getrans-

porteerd. Deze cedul vertegenwoordigt derhalve de waarde
der koopmanschappen, en de bezitter daarvan is eigenaar van

de daarop vermelde hoeveelheid.

Prolongatie is daarin van beleening onderscheiden, dat zij

alleen geschiedt op Effecten en Wissels, en voor niet langer

169

dan ééne maand; zij kan echter van maand tot maand ge-

continueerd worden.

De beleeningen en prolóngatiën moeten geschieden door

tusschenkomst van eenen makelaar , en de contracten in eeneu

bepaalden vorm opgemaakt zijn; daarom bestaan er gedrukte

stukken, die alleen ingevuld moeten worden; de onkosten

daarvan aan den makelaar zijn voor de beleening in de eerste

3 maanden:
Provisie V* pCt. en Contractkosten f 1.80.

Continueert men met denzelfden geldgever, dan zijn de on-

kosten voor de volgende drie maanden 1 Voo.

Voor Prolongatie wordt elke maand betaald:

Provisie 1 V- . ji. j i-l
De koers van de Beleening en Prolongatie wordt dagelijks

aan de Beurs bepaald , en is afhankelijk van den meerderen

of minderen overvloed van geld.

De berekening is na hetgeen over de Interest- en Effecten-

rekening geleerd is, niet moeilijk. Zij geschiedt op de vol-

gende wijze: '

^ . , IX
A. neemt ƒ15000 beleening a 4V* pCt. 's jaars hoeveel moet

hij na 3/m. restitueeren en hoeveel rente betaalt hij in het

geheel van zijn geld?

/• 15000 a 472 pCt. in 3'/m ... ƒ 168.75

Provisie 'ApCt. ƒ37.50
Contract • . . . „ 1.80

.. 39.30

Kapitaal
f 208.05

15000.—
)9

te restitueeren . f 15208.05

ƒ15000x 3/m. : 100 X 12 =/ 208.05 -, x

208.05
a? =

37.5
= 5.55 pCt. nagenoeg.

C. neemt f 16000 Prolongatie a 4Va pCt., en continueert

die gedurende 3/m tot denzelfden koers, wat moet hij dan

restitueeren, en hoeveel rente betaalt hij?
'

8

!l l!
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moeten dadelijk geleverd worden ; de renten der etlecien komen

ten voordeele van den verkooper of geldopnemer , doch deze

moet van de geleende som aan den kooper de bepaalde rente

vergoeden : alle beleeniugen loopen V2 maandƒa-, dat is : zonder

opzegging, maar na den zestienden dag heeft de geldnemer het

recht alle dagen de belecning te kunnen opzeggen, mits hij

de volle drie maanden interest met de kosten der beleening

betaalt; de kooper zal eene halve maand voor het einde der

beleening, die aan den verkooper opzeggen, blijvende het

anders aan de keuze van den geldneraer, om het geld ook

voor de volgende drie maanden onder zich te houden. Wan-
neer de effecten in waarde dalen, zoodanig, dat het meerdere

bedrag (surplus) dat de kooper in pand heeft , beneden de

20 pCt. is, dan zal de verkooper of de stukken terug moeten

nemen , of zooveel van het voorschot teruggeven , dat het sur-

plus weder 20 pCt. bedraagt. Indien de verkooper hieraan

niet voldoet, of na aanzegging op den vervaldag de voorge-

schoten gelden niet teruggeeft, dan mag de geldgever de Ef-

fecten door den makelaar, volgens den koers van den dag,

doen verkoopen, bijaldien het courante Effecten zijn, terwijl

de incourante bij veiling verkocht moeten worden; het ver-

koopsbedrag wordt dan met den geldnemer verrekend; wat er

nog aan ontbreekt, is hij verplicht bij te passen, en wat er

overschiet, zal hij terug ontvangen.

Het geven van geld op beleening, kan geschieden door

eiken handelaar of kapitalist; veel geschiedt het ook door de

Nederlandsche Bank en andere maatschappijen, die echter

daarbij aan zekere regelen gebonden zijn.

De voorwerpen, die behalve de Effecten veelvuldig in bc-

leening gegeven worden , zijn de koffie- , thee- en rijstcedullen.

Wanneer namelijk iemand eene partij koffie, thee of rijst ge-

kocht heeft, dan ontvangt hij esne nauwkeurige opgave daar-

van met aanwijzing van de pakhuizen, waarin die ligt opge-

slagen, onderteekend door de pakhuismeesteren, en waarop

de koffie, thee of rijst uit de pakhuizen kan worden getrans-

porteerd. Deze cedul vertegenwoordigt derhalve de waarde

der koopmanschappen, en de bezitter daarvan is eigenaar van

de daarop vermelde hoeveelheid.

Prolongatie is daarin van beleening onderscheiden, dat zij

alleen geschiedt op Effecten en Wissels, en voor niet langer
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dan ééne maand; zij kan echter van maand tot maand ge-

continueerd worden.

De beleeningen en prolongatiën moeten geschieden door

tusschenkomst van eenen makelaar , en de contracten m eenen

bepaalden vorm opgemaakt zijn; daarom bestaan er gedrukte

stukken, die alleen ingevuld moeten worden; de onkosten

daarvan aan den makelaar zijn voor de beleening in de eerste

3 maanden:
Provisie V* pCt. en Contractkosten f 1.80.

Continueert men met denzelfden geldgever, dan zijn de on-

kosten voor de volgende drie maanden 1 7oo.

Voor Prolongatie wordt elke maand betaald:

Provisie 1 >. ,.

De koers van de Beleening en Prolongatie wordt dagelijks

aan de Beurs bepaald , en is afhankelijk van den meerderen

of minderen overvloed van geld.
^ -rMf l

De berekening is na hetgeen over de Interest- en Eftecten-

rekening geleerd is, niet moeilijk. Zij geschiedt op de vol-

gende wijze: ^ ^ . , 1 i.

A. neemt ƒ15000 beleening a 4V2 pCt^sjaars hoeveel moet

hij na 3/m. restitueeren en hoeveel rente betaalt hij m het

geheel van zijn geld?

f 15000 a éy» pCt. in 3'/m ... f 168.75

Provisie V4pCt. ƒ37.50
Contract • . . . „ 1.80

.. 39.30

Kapitaal
f 208.05

15000.—»

te restitueeren . f 15208.05

ƒ 15000 X 3/m. : 100 X 12 =/ 208.05 : a:

208.05
x =

37.5
= 5.55 pCt. nagenoeg.

C. neemt f 16000 Prolongatie a 4% pCt. , en continueert

die gedurende 3/in tot denzelfden koers, wat moet hij dan

restitueeren, en hoeveel rente betaalt hij?
'
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ƒ16000 h 4yapCt. in l/m .

Provisie 1 o/^^ .

. . ƒ 60

in l/m . .

is in 3/m • ,

kapitaal . .

. . f 76

. . /• 228
. „ 16000

te restitueeren . . .
i- 16228

f 16000 X 3 : 100 X 12 =/ 228 : «

X = 5.7 pCt.

E. heeft f 12000 Prolongatie en betaalt daarvan de l^te maand

4V*pCt., de 2de 3%pCt., de 3^6 4pCt, de 4de éVipCt., de
5de h 4V4pCt., de 6de k 5pCt., de 7de ^ öVapCt., de S^teè

6pCt., de 9de ^ 5y*pCt., de 10de ^ öVipCt, de 11de h 4V4

pCt. en de 12de a 4y2pCt.; hoeveel rente betaalt hij dan in

het geheel, en hoeveel pCt. bedraagt dit?

1ste maand ƒ 12000 a 4'A pCt. /•45 -1- ƒ 12- f 57
2de » „ 3'/ „ 37.50 Jh „12 „ 49.50
3de

5Ï „ 4 „ 40 + „ 12 „ 52
4de

J) „ 4% „ 42.50 -t- „ 12 = „ 54.50
5de

99 „ 4»/. „ 47.50 Hh „ 12 = „ 59.50
6de

99 „ 5 „ 50 Hh „ 12 - „ 62
7de

J> „ 5V. „ 55 H- „12 „ 67
8 ste

91 „ 6 „ 60 Hh »12 „ 72
9de

J> ., 5V« „ 57.50 H- „ 12 - „ 69.50
10de

>9 „ S'A „ 52.50 Hu „12 „ 64.50
11de

99 „ 4'/4 „ 47.50-h „12 „ 59.50
12de

99 „ 4'/. »45 Hh „ 12 „ 57

ƒ 724.—

12000: 100.-/•724:ar
= 6 pCt. naim.

A. heeft / 8000 noodig, hoeveel Cert. 27^ pCt. N. W. S.

van /'lOOO moet hij dan in beleening geven, als de koers is

53 en wat moet hij na 3 maanden restitueeren, als de koers

van beleening is 4V«pCt.?

Op prolongatie genomen . . . ƒ 8000
. ^ Surplus 20 pCt. . . . „ 1600

dekking . . . ƒ 9600
ƒ9600

/535 = ^^ ^ ^^ Certificaten.

ƒ8000
3/m. a 4V2 pCt f 90.

—

V4 pCt. provisie . . . . „ 20.

—

Contract . . . . „ 1.80 , ,-.
g^

ƒ 8111.80.

A. geeft in beleening 10 Cert. 5 pCt. Metalliek Nationaal

van fl. 1000 tot den koers van 52y4 met 20% surplus a 4y4
pCt.; hoeveel geld zal hij ontvangen en wat moet hij na
3 maanden restitueeren.

ƒ 12500 = 10 Cert. 5% Nationaal a 52y4 = ƒ 6531.25
20% Surplus = ye is /" 1088.54

waarvoor stelle ........ „ 1091.25

in beleening ontvangen f 5440.

—

3/m. a 4y4Vo /" 64.60

Provisie ^/i > „ 13.60
Contract „ 1.80 q^___________ „ • oU.—

-

""ƒ 5520.—

Als hij de beleening de volgende 3/m. continueert a 574^0
en de effecten gedaald zijn tot 48y2, hoeveel moet hij dan bij-

passen, en wat heeft hij de volgende 3 maanden te restitueeren ?

koers 52y4

„ 48Vi

f 12500 . . . è . . . 3^4 =zf 468.75
af Ve is „ 77.95

bijpassen ... ƒ 390.80
af van „ 5440.

—

blijft in beleening f 5049.20
3'm. a 5V4> is ƒ66.27

provisie 1 0/00 ... . „ 5.05 ^, «o

ƒ 5120.52.

F"
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Iemand koopt op 10 Maart 6 Cert 6o/o Amerika 1882 van

1000 Doll. a 7S'/b en neemt daarop ƒ10000 prolongatie a

374 yo; hij verkoopt die stukken dadelijk op ult°. April fi.t

a 787*; hoeveel pCt heeft hij dan gewonnen, en wat heeft

hij moeten bijpassen?

f 15000 = 6 Gert. 6 % Amerika a 78y8 = f 11718.75

rente 90 dagen „ 242.50

f 11963.25
10000.—in prolongatie

bijpassen . . .

koers 30 April 787^

• 93

. f 1961,25

99 10 Maart 78^8

ƒ 15000 . . a > . f 93.75
tC reute 50 dagen „ 125.-

f 218.75

af:

rente van ƒ10000 in 50 d a 3^/4% • •

provisie 2 V,00 • • • »

ƒ 52.08

20.—
» 72.08

winst . . . ƒ 146.67

f 1961.25 : ƒ 100 = ƒ 146.67 : x

X = V/a pCt ongeveer.

Voorbeelden tot oefening,

431. A neemt ƒ 7500 op beleening a 4y8 pet. wat moet
hij na 3/m restitueeren ?

432. B neemt f 4600 op beleening a 5^/4 pCt en conti-

nueert die de volgende 3/m a 674 % ; hoeveel pCt. betaalt hij

in het geheel?

433. B. neemt ƒ 11200 Prolongatie en moet daarvan be-

talen de beide eerste maanden 474, de 3e maand 474, de
volgende 3 maanden 5, daarna weder ééne maand a 472 en
eindelijk nog 3 achtereenvolgende maanden a 5'A pCt. waarna
hij de prolongatie aflost; hoeveel moet hij restitueeren, en
hoeveel pCt. kost hem dit geld ?
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434. Iemand kan met zekere speculatie 12 pCt winnen, maar

heeft daartoe noodig ƒ 35000 op prolongatie te nemen

a 474%; als bij deze prolongatie na de eerste maand

nog 2V2 niaand verlengt a öV^ , 5y4 en 478 pCt, wat

heeft hij dan in het geheel gewonnen?
^ ^

435. Wat is voordeeliger bij de Ned. Handelmaatschappij a

contant te koopen of op 372 maand's promesse, als de

prolongatiekoers is 3727, en hoeveel verschilt het

bedrag van ƒ 6400 ?
j -n

436. Iemand heeft ƒ25000 noodig, en neemt daarvoor Pro-

longatie a 3S7o; hoeveel Cert. 5 %^Rusland van ƒ 1000

moet hij tot dekking geven, als de koers is 93^^ en

het surplus 20 pCt. en hoeveel moet hij na 1 maand

rpsfitiieeren ^

437. Iemand heeft / 16000 noodig; wat is voordeeliger

daarop 3 maanden achtereenvolgens prolongatie te

nemen a 474 , 4 en 378 pCt , of 3/m beleening a 4

pCt, en hoeveel is het verschil?

438. A wil eene partij koffie koopen a contant, groot 200

balen, Bto 12812 ko. Tarra 3 pCi. a 397* ets het

V* kilo, Maatschappijconditien; als hij daarvoor Pro-

longatie neemt en tot dekking geeft 3 7o Cert. Portugal

van £ 100 met 15 pCt surplus tot den koers van 38;

hoeveel stuks moet hij dan geven, en als de proion-

gatiekoers is 374 pCt, en hij de koffie 2/m maanden

later a contant verkoopt a 4178 ets het ^2 kilo, wat

bedraagt dan zijne winst of verlies, als de koffie bij de

levering weegt Bto 12684 kilo?

439. Iemand heeft 4 Cert. ^\ Ned. Werk. Schuld van

ƒ1000 Nomin. en geeft die als ongeveer 15 X surplus

bij een inkoop van 7 pCt. Cert. St. Paul en ^Pacific-

Spoorweg van 1000 doll. die genoteerd zijn 6972.

Hoeveel Cert. kan hij op die wijze koopen,^ en als

hij die stukken 272 niaand later verkoopt a 7178 wat

wint of verliest hij dan , als hij 474 pCt prolongatie moet

betalen?

440. Als iemand tot zekere speculatie ƒ18000 noodig heelt

en hij die in beleening neemt met 20 pCt surplus,

hoeveel Metall. zilver van fl 1000 O. W. moet hij dan tot

dekking geven , als de koers is 5372 en als de koers
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restitueiren""
'' *'^' ^^** ^°^^^^^ """^^ ^'^ "^ ^""

C. geeft in beleening 30 stuks N. W. S. 3°/ ieder
groot f 1000 nominaal a 71%; als hij 20»/. s'urplus
moet geven en de koers van beleening 3'/. is, hoeveel
zal hij dan na 3/maanden moeten terugbetalen f

D beleent eene partij Java koffie, volgens cedul groot
iJÜO balen, wegende netto 19250 Kilogr.; als de nriis
van den dag IS 38' ets het % Kilo, het turplus 25 »/, en
de beleenmg 4'/, <•/, hoeveel zal hij dan ontvangen, enwat zal hij na 3/m in het geheel moeten vergoeden?

IZT, fnnn ? ƒt'°?^ ^^" ^'^'^^ Spanje d 3 % ieder
groot r 1000 tot den koers 37'/:. met 25»/, surplus;

IÏa^'a
,''°"'^ '' ^^* /"' ^** ^*1 J^'J dan aan het

einde der 3 maanden moeten betalen?
Maar hoeveel en welk surplus zal' dit zijn, als hij de
i5eleening de volgende 3/m verlengt, wanneer de koers
van het effect gedaald is tot SS'/s en de koers van Be-
leenmg is 4% 's jaar?
G koopt den 19den October 40 Certificaten Portugal
ó /o van £ 100 tot den koers van 37»/8% en neemt daar-
op Prolongatie met 10 7o surplus a 3%%; hoeveel zal
üij aan surplus moeten bijpassen, en wat zal hij na
verloop van J/m moeten restitueeren?
Als hy na verloop van ]/m. de Prolongatie verlengt, en
de Effecten gedaald zijn tot 34V8, wat moet hij dan
aan surplus geven en hoeveel bedraagt zijne restitutie,
als hij na verloop van de tweede maand de stukken
aflost ?

Hoeveel pCt. heeft hij in deze maanden aan interest
moeten vergoeden , en daar hij de interest der Certifi-
caten geniet , hoeveel bedraagt dan zijne geheele winst
of verlies

, wanneer hij van het contant betaalde geld
ya 7o interest per maand stelt ?

H. koopt den loden Junij 25 Certificaten a Fl. 1000
Metalhek 5 % rente Mei tot den koers van 48yi6 en sluit
daarbij f 10000 Prolongatie a 4 V Hij verkoopt die
stukken dadelijk op 13 Juli fix d 49; hoeveel pCt.
heelt hij dan in die maand van zijn kapitaal gemaakt?
ii. koopt op 11 Maart 24 Cert. 5% Italië van fr. 1000

175

tot den koers van Bl'/s en sluit daarbij ƒ4500 prolongatie

a 3y2 pCt. Hij verkoopt die stukken dadelijk op ulto.

April fix a 53yi6 hoeveel pCt. heeft hij dan gewonnen?

450. M. koopt op 15 Februari 36 Cert. 6 pCt. Amerika

1882 van 1000 DoU. a 88V4 en neemt daarop Prolon-

gatie met 15 pCt. surplus; hoeveel zal zijne jaarlijksche

overwinst zijn, wanneer men den gemiddelden prolon-

gatiekoers op 4 Ys pCt. rekent, en hij de prolongatie

van maand tot maand continueert?

IV. ASSURANTIE.REKENING.

Het is hier de plaats niet, om breedvoerig te spreken over

Assurantiën, en de velerlei omstandigheden, die daarm voor-

komen, daar zulks gereedelijk stof zoude opleveren voor een

geheel werk; alleen merken wij op, dat reeds in de Atheen-

sche wetgeving van Solon, en in ons land sedert de veertiende

eeuw in Brugge sprake is geweest van Assurantie van koop-

mansgoederen tegen onverhoopte gevaren, en dat de groote

kapitalen, in latere tijden in de Nederlanden opgehoopt, het

mogelijk maakten, aldaar van de Assurantiën eene even veilige

als voordeelige geldbelegging te maken.

Men onderscheidt hoofdzakelijk: Assurantiën tegen brand-

schade, tegen hagelslag, longziekte van het vee, van rente,

op het leven, tegen zee- en riviergevaar enz., en deze allen

worden wederom in een aantal onderverdeelingen gesplitst,

die wij hier niet kunnen vermelden.

- Bij al deze verzekeringen neemt de assuradeur of de verze-

keraar het gevaar van verlies of van schade (risico) voor zijne

rekening , volgens een daartoe opgemaakt verdrag of contract,

POLIS genaamd , in hetwelk al de voorwaarden , volgens welke

de vergoeding zal plaats hebben, duidelijk worden omschreven.

Deze polis is echter eene wederzijdsche verbintenis, en bevat

alzoo ook de verplichtingen, waaraan de geassureerde of ver-

zerkerde moet voldoen, of voldaan hebben, ten opzichte van

den toestand van het verzekerde voorwerp, de vereischte be-

wijsstukken, de waarde der goederen, en de betaling der ver-

goeding aan den Assuradeur, welke vergoeding den naam van

PREMIE draagt , en gewoonlijk ten honderd of ten duizend be-

paald wordt.
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Deze premiën van verzekeringen op het leven, of van lijf-

renten , worden bepaald naar aanleiding der sterftetafels, de kans

van leven, die de verzekerde geniet en bijzondere voordeelen

waarover de maatschappij kan beschikken, Naar déze omstan-

digheden maakt de assurantie-maatschappij hare tabellen op,

waarin gewoonlijk van jaar tot jaar het bedrag der premie

percentsgewijze is aangegeven.

De premiën tegen brandschade , enz. , worden onderscheiden

in premiën van doorloopende en van tijdelijke verzekeringen;

zij worden meestal bepaald per mille of ten honderd, en wat

de laatste betreft per maand ; de berekening komt geheel over-

een met hetgeen daaromtrent bij de Percentrekening gezegd is.

B. V. Iemand laat aan vaste goederen tegen brandschade

verzekeren ƒ20,000 tegen eene jaarlijksche premie van IVs^,

alsdan betaalt hij aan premie IVa x ƒ 200 = ƒ 37.50.

De premiën bij verzekering tegen zee- en riviergevaar, wor-

den gewoonlijk ten honderd berekend, en zijn afhankelijk:

1°. van het gevaar aan de reis verbonden, in betrekking

ook met het jaargetijde, waarin die plaats heeft;

2'*. de deugdzaamheid van het schip en de bekwaamheid

van den kapitein;

de soort van lading, en

. . de staatkundige betrekkingen.
'

De zee-assurantie heeft tot onderwerp : het casco en de kiel

van het schip, het tuig en de takelage, de proviand; de

lading, de verwacht wordende winst, de gelden opgenomen op

bodemerij, de vrachtpenningen, enz. De goederen mogen ver-

zekerd worden voor de volle waarde, met inbegrip van alle

onkosten tot aan boord en de premie der assurantie, en daar

boven nog verhoogd met de vracht, inkomende rechten en andere

onkosten
°

die bij behouden aankomst moeten betaald worden.

Komt de lading niet op de bestemde plaats aan, en worden

dus de vracht en de inkomende rechten niet betaald, dan is

deze verhooging voor den assuradeur niet verbindend. Behalve

de waarde der goederen is het ook geoorloofd eene verwacht

wordende winst in de verzekeringssom op te nemen, doch deze

moet alsdan afzonderlijk op de polis worden begroot, en blijkt

dan later uit de prijs-couranten , dat deze winst minder zoude

geweest zijn, dan kan de verzekeraar volstaan met de betaling

van het mindere.

3^
4**
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Alle verkeerde opgaven, of verzwijging van omstandighedeP,

die in betrekking staan tot de risico, maken do verzekering

nietiff, en elke verzekering, welke het belcop der waarde Ie

boven gaat, is alleen geldig tot het beloop daarvan. Indien

verschillende verzekeringen op dezelfde voorwerpen zijn gedaan,

en bij de eerste de volle waarde is verzekerd, zijn a® overige

verzekeraars van hunne verplichtingen ontslagen; het blijft

echter geoorloofd, om, na de verzekering van eenig voorwerp

voor de volle waarde , het vervolgens weder geheel of gedeel-

telijk te doen herverzekeren, onder bepaling van het recht

tegen de latere verzekeraars alleen te laten gelden, indien en

voor zoo verre de schade op de vroegere niet zal kunnen ver-

haald worden. Indien de overeenkomst van verzekering geheel

of gedeeltelijk vervalt of nietig wordt, zonder dat er bedrog

van de zijde des verzekerden gepleegd is , moet de verzekeraar

de premie teruggeven, hetzij voor het geheel, hetzij voor

zoodanig gedeelte, waarvoor hij de risico heeft gehad.

Deze teruggave noemt men de Restokno , en de assuradeur

mag daarbij van de ontvangen premie V» pCt. van de verze-

kerde som voor zijne moeite afhouden, of indien de goederen

reeds geladen zijn geweest, of de assurantie op het casco ge-

sloten is, I pCt. van de som, of de halve premie als de

verzekering minder dan 1 pCt. bedraagt.

De schade , die de goederen lijden door gewone omstandig-

heden van lekkage, smelten, enz., wordt niet door de verze-

keraars gedragen, en in geval buitengewone omstandighedan

als stranden, stoeten of schipbreuk schade doen ontstaan,

wordt daarvan zooveel afgetrokken als soortgelijke goederen

volgens het oordeel van deskundigen gewoonlijk verhezen.

In geval de schade door schipbreuk, stranding, onbruik-

baarheid , vergaan of aanhouding geleden , minstens drie vierde

gedeelte van de waarde bedraagt , kan de verzekerde de goe-

deren of het schip aan de verzekeraars abandonneeren, waardoor

deze dan in alle rechten van den verzekerde ten opzichte dier

goederen of dat schip zullen treden.

Alle verzekeringen worden gesloten door tusschenkomst van

makelaars, die daarvoor eene Provisie van de verzekerde som

genieten, en die dan zij alle werkzaamheden moeten verrichten,

noodig tot het opmaken der Polis, en in geval van schade

den verzekeraars benevens de schaderekening eenen staat moe-

4
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ten overleggen van alle papieren en bescheiden, tot rechtvaar-
diging der schadevordering tegen y* pCt. Commissie.
De voornaamste getallen, die in de Zee-Assurantierekening

voorkomen, zijn derhalve; zij genieten daarvoor '/é ^o Commissie.
de berekening van de premie;

5> w » yy som, die men moet laten verzekeren,
om bij geval van totale schade eene geheele vergoeding
te ontvangen;

de berekening van de restorno, wanneer het schip de reis

niet onderneemt, of de goederen niet verzonden worden;
de berekening van de restorno, wanneer de verzekering nietig

verklaard wordt, wegens eene te hooge opgave van de
hoeveelheid;

de berekening van de «chade bij totaal verlies , wanneer de
hoeveelheid van het verzekerde te hoog is aangegeven;

de berekening van de schade bij een gedeeltelijk verlies;

de berekening der verzekering van eene herverzekering, of der
re-assurantie.

Alvorens tot het behandelen dezer gevallen over te gaan,
laten wij hier volgen de opgave van de premiën, zoo als die

tegenwoordig* in Amsterdam (1869) worden berekend:

PREMIEN van assurantiën te AMSTERDAM.

Be Standpremiên zijn.

Naar Java : Manufacturen in kisten en balen , vrij van
beschadigdheid 2

Ongebleekte Manufacturen in kisten met gesoldeerde

blikken of zinken binnenkisten 2ya

Gebleekte , gedrukte en geweven Manufacturen in kis-

ten met gesoldeerde blikken of zinken binnenkisten. 2

Alle andere goederen 2Va

Goederen „vrij van beschadigdheid" 2

Specie IVa

yo

179

Van Java : Rijst , witte en tafel- vrij onder 10 >. (Seriën

van 600 balen.) 5

Rijst, Carga- vrij onder 10 V (Seriën van 500 balen.) 4

Rijst, „vrij van beschadigdheid". 3

Andere goederen, (tabak, Seriën van ƒ2500. Koffie,

Seriën van 125 balen) 3

Alles met eene verbetering voor de risico op de Solo-

en Kediri-rivieren.

vertrekkende in Mei tot en met

Augustus . . . Goederen. 2

Casco. 2 Va
Van Java naar Japan

\ vertrekkende in September tot

en met April . Goederen. 3

Casco. 3*A

vertrekkende in December tot

en met Maart . Goederen. 2

Casco. 2V2

Van Japan naar Java \ vertrekkende April tot en met

November. . . Goederen. 3

Casco. 3V2

vertrekkende in Mei tot en met
Augustus . . . Goederen. 1V«

ïT T nu» / Casco. 2
Van J4VA naar China { vertrekkende in September tot

en met April . Goederen. 2V»

Casso. 3

vertrekkende in December tot

en met Maart . Goederen. IVa

Van China naar Java l , , , 1 . * .111 ^^^^;
vertrekkende in April tot en met
November . . Goederen. 272

Casco. 3

Reizen naar en van havens , noordelijker dan de rivier

van Canton, uitgaande V^Yo en terugkomende Viyo

verhooging.

Reizen naar en van Shanghae, uitgaande */a, en te-

rugkomende Va% verhooging.

>
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Van Europa naar Japan rechtstreeks:

vertrekkende van 1°. Januari tot en met Ult°. Maart.

Goederen.

April „ „ „ Ult^ Deo.
99 99 99

Goederen.
"=• Goederen vrij van beschadigdheid I

^^^^ ,,^ restitutie.

„ m blik I

Van Japan naar Europa rechtstreeks:

vertrekkende van 1^ Dec. tot en met Ult°. Maart.

Goederen.

Uit**. November
Goederen.

Van Europa naar China rechtstreeks:

vertrekkende van V^. Januari tot en met Ult^. Maart.

Goederen.

April „ „ „ „ Decemb.

3V. \

4%

99 M M 9» 99 99 99

n 99

Goederen.

Goederen vrij van beschadigdheid I
^^^ „,

restitutie.
„ m blik I

' '^

Van China naar Europa rechtstreeks:

vertrekkende van 1®. Dec. tot en met Ult^ Maart.

Goederen.

„ „ „ April „ „ „ „ Novemb.
Goederen.

Met y* % verbetering naar en van havens benoorden

de Cantonrivier of 7» 7o verbetering naaren van Shanghae.

Per Mail naar en van Japan en China.
Goederen.

Via Suez

{Goedere
id. V. V. b.

id. in blik.

Goederen.

Via Panama
{ijoeaerc

id. V, V. b.

id. in blik.

Van MoiLLA en andere havens op de Philippijnsche

eilanden naar Europa:

vertrekkende van 1®. December tot en met Ult^ Maart.

Goederen.

„ „ April „ „ „ Ulto. Nov.

Goederen.
99

3

3Vi

4

4^/4

2

3

2V2

4

4V.
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Europa naar de Golf van Bengalen . . Goederen.

Casco.

DB Golf van Bengalen naar Europa:

) Goederen,
van Calcutta ,

j c^sco.

van Akyab, Rangoon enz. (uitgezonderd Maul-

main) Rijst (ond. 10%).
Casco.

van Maulmain Rijst (ond. 10%).
Casco.

Voorts op de premie van Akyab, Rangoon, Maul-

main, enz. naar Europa eene verbetering van premie

van iy2% vertrekkende tusschen 20 April en 20 Mei

(beiden ingesloten) of van 2V2 % vertrekkende tusschen

21 Mei tot Uit. September (beiden ingesloten).

Engelsche en Amerikaansche schepen betalen 1 \
verhooging van premie.

Europa naar Australië Goederen.

d^ V. V. b.

Casco.

AusTRALië naar Europa Goederen.

Casco.

AusTRALië (met uitzondering van King George's Sound)

naar Java Casco.

Java naar Australië (met uitzondering van King George's

Sound) l Casco.

King george's sound naar Java Casco.

Java naar King George's Sound Casco.

Java naar Californië, of Valparaiso.

vertrekkende in Mei tot en met October. Goederen.

Casco.

„ in November tot en met April, Goederen.

Casco.

Calipornie, of Valparaiso naar Java.

vertrekkende in Mei tot en met October. Goederen.

Casco.

„ in November tot en met ApriJ. Goederen,

van of naar china Va% minder.

3 %
3%

3V2

4

5V«
4Vj

6%
5Va

2%
2V3
3

3V4

2V«

IV

21/2

2V»

3V2
3y,

3V«
3V:5

2%
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Simons- of tafelbaai. (direct) . . . Goederen.

Port elisabeth, (algoa baai), (direct) dito.

Natal. (direct) dito.

Indien één of meer havens worden aangedaan,

\'*^/o verhooging van premie voor iedere haven.

Westkust van Amerika.
Valparaiso Casco.

Goederen.

Lima, direct of via Valparaiso . . Casco.

Goederen.

San Franoisco

Suriname, Cura^ao, porte-cabello , laguayra,
St. THOMAS, NEW-0RLEANS, MOBILE en BRAZILIË.

Goederen.
van 1°. September tot Ulto. December . dito.

OP GOEDEREN, te zeiku i van 15 Jan. tot 31 Juli.

„ 1 Aug. tot 15 Jan.

„ casco's te zeilen : van 1 Feb. tot 1 5 Juli.

tot Uit. Augustus.

„ „ December.
in Januari.

St. DOMINGO en CUBA
van 1°. September tot Uit. December ....

m

te zeilen : van 1 Febr. tot 15 Juli.

tot Uit. Augustus.

„ „ December,
in Januari.

NB. Verbeteringen en Restitutiën te verrekenen

op voorwaarden als boven vermeld.

Plaatsen in Nieuw Grenada, (aan de Golf),

van 1^ Januari tot Uit. Juni. . . Goederen.

„ V. Juli „ „ December . Goederen.

Plaatsen binnenslands gelegen, als : honda, Bogota,
medellin, enz.

van V. Januari tot Uit. Juni . . Goederen.

1®. Juli „ Uit. December . Goederen.

naar

2
van

2

2V.

2y.

2V2

2V^

3

2V2

3V2

3

4

IV.

2

2

3

2

3

4

3

IV2

2

2V3

4Va

3V2
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Golf van honduras, belise, isabel en trujillo.

van 1**. Januari tot Uit. Juni 3

„ 1^ Juli „ Uit. December. . . Goederen 4

VERA-CRUZ, van 1 Januari tot 31 Maart 27*

„ 1 April „ 31 Mei 2

„ 1 Juli „ 31 December .... V/t

Naar andere havens in Mejico en Tejas lyo hooger.

i

Naar de plata-rivier en Rio grande l'A

van V. September tot Uit. December 2*/*

Met verbetering van V*yo voor de heen- eu V4% voor

de terugreize bij verzeiling naar Rosario of Fray-Bentos.

Voor plaatsen hooger op de rivieren gelegen yaVo ver-

betering voor de heen- en Va yo voor de terugreize.
'

Voor het bevaren der Plata, Parana- en Uraguay- rivie-

ren vice-versa lyo s'maands.

Van dito : te teekenen : Januari tot en met Augustus . 27»

September tot en met December. 3»^ 4

Naar de Oostkust van noord-amerika tot Uit. Juli l'/*

in Augustus 2

„ September 2*/»

Oct. Nov. Dec. 3

„ Januari 2

Schepen met Petroleum beladen, en Petroleum betalen

dubbele premie.

Van dito : ie leekenen : Maart tot en met Augustus . . V/i

September . 2

October tot en met Januari. . 2ya

Februari 2

Van hamburg of brïmen, naar bovenstaande havens,

van 1 Februari tot Uit. Augustus zonder verhooging.

in September en October V4yo hooger.

in November, December en Januari Y^y^ hooger.
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Minimum van de zomerpremie op gewone Goederen^

V naar : van

:

HAMBURG, BREMEN, LONDEN, DUINKERKEN, HAVRE ^js "/s

Stoombooten ... ys ys

DENEMARKEN en zuidelijke havens van Noorwegen
tot de Sond . ^/sh^/i

Granen, volgens afzonderlijk premietarief.

Naar de oostzee-havens , tot den 1 5 Aug* Goed. 1

Geraffineerde Suiker . . , V/*

Stoombooten tot Uit. Augustus d^ . y&

Van dito : Volgens afzonderlijk premie-tarief.

Naar St, petersburg, de finsche en bothnische
GOLF tot uit. Juli . Goederen l*/*

Geraffineerde Suiker. . V/2

Stoombooten tot Uit. Aug.}
^oe^eren

. . .
1

°
I Indigo en Garancme ^/i

Van dito : Volgens afzonderlijk premietarief.

Naar archangel. ..... tot Uit. Junij l'/a

Van dito : Volgens afzonderlijk premietarief.

Naar de bocht van frankrijk , spanje, Portugal
tot GIBRALTAR 1 1

Stoombooten . . . ysa^ ysa^*

naar : van

:

De middellandsche zee tot malta . . . . IV2 IV*
Stoombooten ... 1

tot triest , ALEXANDRIE , SMYRNA P/é 2

Stoombooten . . .1^4 V/^

« KONSTANTINOPEL 2 2^4

Stoombooten . . . V/2 V/2

Naar de zwarte zee 3

Van dito : Volgens afzonderlijk premie-tarief.

Algemeene Bepalingen,

Ladingen Kolen, Zout, Giet- en Spoorijzer en Guano zijn

onder vorenstaande premien niet begrepen.

185

Schepen op uitgaande reizen betalen voor het aandoen van

ééne Engelsche haven:

Te trekenen van primo April tot uit. September Ys oy'o

verhooging.

Te teekenen van primo October tot uit. Maart 1 "/o ver-

hooging.

Bijaldien Kolen , Spoor- of Gietijzer , Zout of Guano ge-

laden worden

op de Groote Vaart 1% verhooging.

„ Atlantische Vaart y*

Kustvaart ys

De gecontracteerde Assurantiën op Goederen kunnen, ten

ware geen aanvang met laden zij gemaakt, niet worden ge-

roijeerd, maar alleen gerestorneerd , met uitzondering van cén

vijfde gedeelte, dat kosteloos wordt geroijeerd, welke laatste

bepaling echter van geene toepassing op Graanladiiigen is.

n 3i

93
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ANNO 1SG8.

ZWARTE ZEE.

NB. Odessa |% lager

bij V. V. b. Eng. Cond.

AZOFSCHE ZEE.

NB. Rostoff op alle Con-
ditiën \ % hoogcr.

KONSTANTINOPEL EN ZEE
VAN MARMORA.

ALEXANDRIE EN TRIEST.

Tarwe en Rogge , . .

Lijnzaad

vrij V. beschad. Eng. Cond.

Tarwe en Rogge
Lijnzaad

vrij V. beschad. Eng. Cond

Tarwe en Rogge . .

Lijnzaad

vrij V. beschad. Eng. Cond

Tarwe en Rogge . ,

Lijnzaad

vrij V. beschad. Eng. Cond

a. LBVENSVEEZEKEBINGEN.

451. Hoeveel moet iemand als jaarlijksche premie betalen
voor eene uitkeering bij overlijden, groot/ 4500, als
de premie berekend wordt a 3% pCt en de duur der ver-
zekering 28 jaren?

452. Hoe groot is de jaarlijksche premie die iemand gedu-
rende 33 jaren moet betalen, om eene uitkeering in
eens te ontvangen groot /"6000, als de rente berekend
wordt a é'h pCt ?

taande plaatsen naar IVederlandt
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Bovenstaande Premiën zijn toepasselijk op Schepen niet
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iiinder geclassificeerd dan: A. 2. Nederl. Vereeniging.

5/6 1. 1. Veritas.

A. 1. 7 jaar Engelsche Lloyds.

Hoeveel moet iemand als premie in eens storten om
na verloop van 24 jaren eene som te ontvangen groot

/4800; de rente berekend a SVa pCt?
Hoe groot zal die som zijn als hij in plaats van jaarlijk-

sche premiën bij halfjaarlijksche premiën voldoet en de

rente berekend wordt a 4 pCt ?

Iemand wil zich op zijn 65e jaar een pensioen ver-

zekeren groot ƒ800; hoe groot is de premie, die hij op

zijn 37ste jaar daarvoor in eens moet storten, en hoe

54
44

'M



[T

190

groot zal de jaarlijksche premie zijn, als in beide

gevallen de rente berekend wordt a 5 pCt?

457. Iemand betaalt 5 achtereenvolgende jaren / 500 en

vervolgens gedurende 24 jaren eene jaarlijksche premie

van /'125; hoe groot is dan het pensioen, dat hem na

verloop van dien tijd gedurende 21 jaren uit betaald

wordt als de rente berekend is a 4 pCt?

458. Hoe groot is de uitkeering in eens, die iemand ont-

vangen zal, wanneer hij gedurende 32 jaren jaarlijks

eene premie betaald heeft! van/ 145.20, als de rente

berekend wordt a ^^/% pCt?

459. Hoe groot is het pensioen dat iemand gedurende 17

jaren zal genieten, wanneer hij gedurende 32 jaren

eene jaarlijksche premie heeft betaald van ƒ 136.50 de

rente berekend wordt a 5 pCt?

460. Iemand stort gedurende 5 jaren jaarlijks / 200 en ver-

volgens nog 35 jaren lang /'20; hoe groot is dan het

pensioen, dat hij daarna nog gedurende 15 jaren kan

genieten, als de rente berekend is a 3*/* pCt?

b. ZEEASSURANTiëN.

1. Berekening van de premie.

De berekening van de premie is niet anders dan eene

percentrekening, en heeft op de volgende wijze plaats:

Nota van Assurantie voor den heer N.N. over ƒ 9600 op

het casco van het : schip , de Snelheid , kapitein P. zeilende

10 October van Amsterdam naar ... als volgt:

ƒ 2400 pr Amsterdamsche Zee-assurantie-maatschappij.

2400 pr. Nederl. „
2400 pr. enz.

« 1200
1200

jj

M

9)

»

JJ

1200
1200

f 4840 a 2 pCt premie.

Zegel.

ƒ 96.—
„ 1.50

ƒ 97.50

191

Nota van Assurantie enz. over ƒ 5400 op goederen ge-
laden per het schip: Johanna, kapitein N. N. zeilende 29
Maart van Amsterdam naar ... als volgt

:

f 1200 pr. Nederl. Vereeniging.

„ 1200 „ Amsterd. Assur. Maatschappij enz.

„ 1200 „

„ 1200 „

,, 600 „

f 5400 a 2V4 pCt f 121.50

Commissie %% „ 13.50

Polis „ 1.50

f 136.50

Hoeveel bedraagt de premie van Assurantie over £ 450 a

37/6 d. o/o, als de Commissie bedraagt yayo, de Courtage

van Assurantie 2/4 d. % en de Polis 1/3 d. per 1 £ van de

premie ?

£ 450 a 37/6 d. o/o (per £ 100 = £ 8. 8/9 d.

Commissie Ysyo „ 1.10/ „
Courtage 2/4 d. van £ 450 „ 10/6 „

Polis 1/3 d. per £ 1 der premie „ 10/6 „

„ 10.18/9 d.

Voorbeelden tot oefening,

461. Hoeveel bedraagt de Premie van Assurantie over ieder

der navolgende sommen ?

f 7500 op goederen geladen in het schip: de Zee-

meeuw, van Drammen naar Amsterd. (1 Juli).

10800 op goederen geladen per Concordia, van
Dantzig naar Rotterdam (Augustus).

4800 op goederen geladen per Triton , van Amsterdam
naar Livorno (zeilende 25 Mei).

7500 op goederen per de Vriendschap, van Odessa
naar Amsterdam (Junij).

Met inbegrip der gewone Assurantiekosten.

»
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462. Een Assuradeur teekeut in de maand Augustus de vol-

gende posten:

f 9000 op het casco van het schip: Tünion , van Ham-
burg naar New-York.

„ 6400 op goederen geladen in dit schip.

„ 5000 op het casco van de Javaan, van Havre naar

Amsterdam.
éOOO op Lijnzaad , geladen in de Pauline, van Triest

naar Amsterdam.

7200 op het casco van het schip: Waterloo, van

Amsterdam naar Batavia.

Hoeveel zullen de premiën van ieder dezer sommen
bedragen?

463. Een makelaar ontvangt order de volgende Assurantiën

tegen zeegevaar te sluiten, voor rekening van B. te

Londen

:

/ 6000 op het casco van de Nelson, van Londen naar

Sidney.

8000 op het casco van de Victoria , van Londen naar

New-York.

4500 op het casco van de Eagle, van Londen naar Riga.

3600 op het casco van de Entreprise, van Odessa naar

Londen.

5400 op het casco vandeNeptun, van Akyab naar

Londen.

Voor welke som zal zij dan moeten debiteeren, als

de premien zijn op Sidney 474°/), op New-York P^/^o,

op E-iga 372 "/o , van Odessa 2y4 > en van Akyab 4V2 70 ?

464. Hoeveel bedraagt de Premie van Assurantie op de na-

volgende waarden:

ƒ 6300 op goederen van Japan naar Europa , te ver-

trekken 15 Mei;

„ 9500 op rijst van Rangoon naar Rotterdam, onder 10 "/o

beschadigdheid, te vertrekken 18 Mei;
8400 op Cacao van Laguayra naar Amsterdam, te

vertrekken ult"^. Mei.

5600 op Petroleum van Philadelphia naar Rotterdam

te vertrekken 18 September.

„ 7200 op Guano, van Lima naar Rotterdam.

465. Hoeveel bedraagt de nota van Assurantie over £ 280

99

99

99
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k 31/6 > premie, met berekening van V»yo Provisie,
1/6 d. per 1 £ van de premie voor Courtage en 1/4 d. %
Polis, als £ 1 st. berekend wordt a f 11.95.

466. Hoereel bedraagt de nota van Assurantie van £ 540 a
27,/6 d. > premie; Provisie ^y/o, Courtage 1/3 d. per
€ 1 van de preaüe en 1/3 d. % voor het zegel der po-
lis, als £ 1 st. berekend is a fUM^»?

467. Hoeveel bedraagt de nota van Assurantie over cene

P^^y goederen
, verzekerd tot een bedrag van fr, 2G400

a IVéVo premie, met berekeniug van Courtage •/•Vo
Commissie Vayo en zegel van Polis 9 fr. , als 120 fr.
berekend worden a f 56'/»?

468. Iemand laat in Triest verzekeren eene partij goedaren
ten bedrage van fl. 12650 tot eene premie van 2 °

'c en
met berekening van Vs % Commissie en l'/^Voo Cour-
tage

,
benevens fl. 2 voor Polis. Als de koers van Triest

4AQ ? Amsterdam is ƒ 95^/2, hoe groot is dan het bedrag?
^oy. A. laat m Hamburg verzekeren eene waarde van Beo Mk

24820 a 27i6 7o premie; als Hamburg berekent V*Vo
Commissie, %Vo Courtage en 3 MkBco voor Polis ; hoe-
veel moet hij dan betalen, als 40 MkBco berekend wordt
a f 35.90?

470. Wat is voordeeliger in Amsterdam te verzekeren : ƒ9600
a 4/4 /o premie met V4V0 Commissie en /" 1.50 voor
polis of in Londen £ 800 h 77/6 d. % met berekening
van /so/o Commissie, 1/8 d. %, Courtage en 1/4 d. per

f i?QJ^ P"^*"'^ ^''^'"
P""''*'' ^'^ ^ 1 ^^' S^^'i^ is aan

/ J-x.y 5

r

6. De berekening van de som , die men verzekeren moet.

Daar de wet vrijheid geeft, om al de onkosten, die men
bij de verzekering heeft in de som, die men verzekert, tebe-
gnjpen, zal deze altijd hooger zijn, dan de Factunrwaarde. •

um derhalve de som, die eigenlijk verzekerd moet worden.
nauwkeurig te vinden, zal men de onkosten vau premie,
polis

,
enz. daarvan moeten afrekenen , zoodat elke / 100

,

die men m geval van schade wil terug ontvangen, meteenigé
percenten verminderd moet worden. B. v.

9
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Iemand wil eene partij goederen verzekeren, hebbende vol-

gens factuur eene waarde van /*3025, daarbij komt nog aan

diverse onkosten en vracht /*165, welke som zal hij dan moe-

ken verzekeren, als de premie van Assurantie 2^Ib^/o is?

Het bedrag der goederen volgens factuur is / 3025,

—

aan vracht en div. onkosten , 165,

—

aan Polis . .

Premie van Assurantie 2ys %
Commissie van id. . . V* „

/•3190,—

>, 1,50

/3]91,50

100 — 2^/8 = f 97'A voor / 100 in verzekering:

ƒ 97V8:/'3191,50 = 100:aT,

dus a?=/'3286,—
derhalve in verzekering de ronde som van / 3300,—

.

Proeve.

De verzekerde som is / 3300,

—

Premie van Assurantie 2%°/, is f 86,62»

Commissie V*^/o „ 8,25

Polis „ 1,50 -

„ 96,37^

/•3203,62'^

De rekening sluit derhalve niet juist af, omdat de verzekerde

som eenige weinige guldens te hoog genomen is ; voor de prac-

tijk is de verkregene uitkomst evenwel juist genoeg, te meer
toch daar het Polisbedrag in de werkelijkheid slechts bena-

derend in ronde sommen wordt genomen. In de berekening

evenv^^el van de onderstaande opgaven is de volgende regel

aangenomen; 1^ Waar de nota van Assurantie gevraagd wordt, is

deze te berekenen van het naastbijzijnde ronde honderd of vijftig-

tal gulden; 2^ op alle verzekeringen van goederen is de com-
missie berekend op y* 7» ; 3». op verzekering van het casco is

voor den verzekerde geene Commissie te berekenen; 4^ alle

factuurwaarden zijn met 10% imaginaire winst verhoogd, en
5«. voor Polis wordt berekend f 1,50.— Behalve toch de bij-

voeging van Premie en andere verzekeringsonkosten is men

193

gewoon het factuurbedrag nog met 10 > te verhoogen , omdat

de verzekerde door het verlies der goederen ook het verlies

lijdt van de winst, welke hij met die goederen had kunnen

maken. In dit geval wordt de vorige opgave aldus:

Inkoopsbedrag met onkosten jf 3190,

—

Premie van Assurantie 2y8%
Commissie ...*... V*

Ingebeelde winst ... 10
yy

3J

100 — 12% = 87V8, derhalve

87V8 : / 3191,50 = 100 : w,

waaruit .r = ƒ 3663

,

de op de Polis te stellen som kan dus zijn / 3700.

Voorheelden tot Oefening,

471. A. ontvangt order te verzekeren het casco van het schip

Jacoba, varende van Smirna naar Amsterdam , getaxeerd

op eene waarde van / 30,000; als de premie van As-

surantie is 3 Vo, voor welke som kan dan geteekend

worden ?

472. K. ontvangt order te doen verzekeren eene partij linnen,

getaxeerd op f 17560, en eene partij katoen ,
getaxeerd

op ƒ6420, geladen in het schip Zephir, varende van

Huil naar Amsterdam , a 2V2 % Premie , met bijvoeging

van 1070 imaginaire winst, om bij geheel verlies voor

alles schadeloos gesteld te worden. Als de Commissie

is V4 yo , voor welke som zal hij dan de Assurantie moe-

ten sluiten, en hoe groot is het bedrag der nota van

assurantie ?

473. D. ontvangt order te verzekeren eene partij Smirnarozij-

nen, groot 1561 vaten, bedragende volgens factuur met

alle onkosten tot aan boord f 30525,—. Voor vracht

en inkomende rechten moet betaald worden / 6245,

—

en het geheel verhoogd met 10°/b winst; als de Premie

voor de rozijnen is 3 7o en voor de vracht, enz. 2%,
hoe groot zal dan bij de gewone verzekerings-conditiën

de som moeten zijn, waarover de assurantie gesloten

wordt ?

9»
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474. De makelaar M. ontvangt order de volgende assurantiën

te sluiten:

*% aandeelen in het schip: de Baros, elk a ƒ éOOO,

bestemd van Amsterdam naar Batavia ; heen en terug

;

Yi6 aandeelen in het schip: de Goede Verwachting, elk

a ƒ 2800, bestemd van Amsterdam naar Suriname,

heen en terug;

aandeelen in het schip: de Castor en Pollux, elk

a ƒ4500, bestemd van Amsterdam naar Melbourne;

met inbegrip van het voor ieder aandeel verschul-

digde in de kosten van uitrusting, provisie, enz.,

bedragende volgens reederijrekening van de Baros in

het geheel f 6875, van de Goede Verwachting

ƒ2140 en van de Castor en Pollux /•7200, alsmede

van de aandeelen in de te verdienen vrachten,

die geraamd zijn voor eerstgenoemden bodem op

jf 40,000, voor den tweeden op / 10,000 en voor den

derden op f 45,000.

Als hij de assurantiën sluit op de Baros a 5 7o j op

de Goede Verwachting a 6 yo en op de Castor en Pollux

a 4>, op de proviand en uitrusting van alle a 2yoen
op de vrachten a IV» 7° * ^^^ welke sommen zal hij dan

moeten doen teekenen, om geheele schadevergoeding te

kunnen vorderen op de gewone conditiën.

475, In bovengenoemde schepen worden geladen voor de heen-

reis de volgende goederen:

per Baros:

40 kisten, inhoudende calicots, bedragende

volgens factuur f 22125,

—

12 kisten, inhoudende kramerijen , bedra-

gende volgens factuur

40/4 ton beste Leidsche boter, bedragende

volgens factuur

per Goede Verwachting:

40 vaten Schiedammer jenever, bedragende

volgens factuur

20 kisten ijzerwerk, bedragende volgens

factuur

30 kisten, inhoudende calicots, bedragende

volgens factuur

4075,—

2240,—

5660,—

3050,—

^

, 14180,—

2V* »i

53
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en per de Castor en Pollux:

80 vaten Bordeaux-wijn, bedragende volgens

factuur / 18340,—
Als deze goederen voor totale schade worden verzekerd

tot de volgende premiën:

Calicots a 2 yo Jenever a 6 %
Kramerijen „ Sy* „ Ijzerwerk „

Boter „ 5V2 „ Wijn „ 5

en voor elke lading eene Polis wordt opgemaakt, voor

welke sommen zal dan daarop volgens gewone conditiën

geteekend kunnen worden?

c. Het berekenen der Restorno bij nietverzending der goederen.

Onderscheidene omstandigheden kunnen oorzaak zijn, dat

eene aangegane verbintenis van assurantie vernietigd wordt,

en volgens wettelijke bepalingen moet dan de premie terugbe-

taald worden met korting door assuradeuren van V2V0 of van
de halve premie , indien deze minder dan 1 V bedraagt, of ook
bij verzekeringen op het Casco wanneer het schip van plaats

veranderd is met 1 % korting.

De berekening der Restorno is zeer eenvoudig, zooals

blijkt uit het volgfende voorbeeld:

Op eene partij goederen, gejaden in de Amphitrite, wordt
verzekerd /" 18500 a 3% premie; als deze goederen niet wor-

den verzonden, vraagt men wat de Restorno zal zijn?

3 7o premie

af Y^ « voor moeite.

2y2% voor Restorno,

derhalve f 18500 a 272% = ƒ 462,50;

Voorheelden tot Oefening,

476. Als op het schip Triton, bestemd naar Archangel, ver-

zekerd is: op het casco / 45000 a 3%; op het tuig en
de takelage f 10800 a 2 70 en op de proviand en kosten
van uitrusting ƒ 6400 a IV270, wat zal dan de Restorno
bedragen, als het schip de reis niet onderneemt? (1 >
korting).
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477. Op eene lading rozijnen van Smirna naar Amsterdam

bestemd, is verzekerd / 34270 op de rozijnen a 3 pCt.

en f 7805 op vracht en inkomende rechten a 2 pCt. in

54 aandeden; als de assurantie vernietigd wordt, wat

zal dan de Restorno voor ieder onderteekenaar per aan-

deel bedragen?

478. Wat bedraagt per aandeel van f 1000 de Restorno van

eene assurantie voor een bedrag van/ 38560, te weten:

/• 19400 op eene partij rogge, f 7760 op de vracht en

inkomende rechten daarvan; f 6600 op eene partij tarwe,

f 2400 op de vracht en inkomende rechten daarvan

;

ƒ1250 op eene partij lijnzaad, /400 op de vracht en

rechten daarvan en f 750 op voorschot van vrachtpen-

ningen, als de premie bepaald is voor de rogge en

tarwe 3%, voor het lijnzaad en vracht van tarwe en

rogge 2 °/o en voor de vracht en rechten van het lijn-

zaad en het voorschot aan den kapitein IVaVo?

479. En hoeveel zoude deze Restorno geweest zijn, als het

schip de reis reeds aanvaard had, maar nog niet aan

zijne laatste uitklaringsplaats aangekomen is, als de ver-

goeding aan de verzekeraars dan bedraagt 1 %?
480. Hoeveel bedraagt de restorno van eene partij goederen,

verzekerd in Londen tot een bedrag van £ 450 a 28/6 d.yo,

als de assuradeurs l/per £st. voor hunne moeite rekenen ?

d. Het berekenen der Restorno, wegens te hooge aangifte.

Wanneer de verzekering gesloten wordt over goederen, die

in eenig schip geladen zullen worden, maar dat daarvan niet

dan een gedeelte kan bevatten, moet zooveel van de premie

worden gerestorneerd als te veel ontvangen is over de som,

waarover de assurantie krachteloos wordt, met vergoeding van

y^yo of de halve premie voor vergeefsche moeite; of ook,

wanneer de goederen in verschillende schepen zouden geladen

zijn , met bepaling van de som , die op elk schip verzekerd is,

terwijl de goederen daarentegen in een minder getal schepen

geladen zijn, dan zal de assuradeur alleen aansprakelijk blij-

ven voor de som, die hij verzekerd heeft op het schip of de

schepen, die geladen hebben, en van de anderen de premie

moeten restorneeren.
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De berekening is gemakkelijk na te gaan uit het volgende

voorbeeld: '

.. tt i i. i

Iemand laat verzekeren op eene partij Havanatabak ,
van

Bremen naar Amsterdam, de som van ƒ8400 a l'/i^ premie;

als het geladen gedeelte getaxeerd is op ƒ4850, hoeveel zal

dan de Restorno bedragen?

Winst' ....... 10 Vo

De premie is . . . 1*/* >*

Commissie V^ »

100 — 12 % =/88 voor ƒ 100 in verzekering

88 :/ 4851.50 = 100 : .v

X = f 5513

aldus te veel verzekerd ƒ8400,— /" 5513 = ƒ2887 Restorno

a lyi > van / 2887 , bedraagt f 36.09.
,..,., on

Eene partij granen wordt verzekerd ter waarde van/ öbi-JU,

te laden voor de helft in de Catharina, V* ^^ ^e ürama en

voor y* in de Ludwig ; als nu echter de geheele lading in het

eerstgenoemde schip geborgen wordt, wat ^*^ ^^.'^ ,^^%f^
Premie gerestorneerd moeten worden, als deze bepaald is aS/* /oï'

ƒ 36420
2

is voor de helft ƒ 18210 a 3y* — > = 3y.% is f 59,18.

Voorbeelden tot Oefening.

481. Iemand laat eene lading tarwe verzekeren ,
groot 64 Ned.

lasten , over een Polisbedrag van f 21360 , tot eene Premie

van 4'/*%; als het schip echter maar 48 lasten kan laden,

hoeveel zal alsdan de Restorno bedragen?

482. Hoeveel zou4e die geweest zijn,^ als de geheele lading

tarwe verzekerd geworden was a ƒ24500 tot eene Pre-

mie van 4'/4Vo, en het factuurbeloop van het geladen

gedeelte, met inbegrip van alle onkosten, bedragen had

ƒ15240?
483. Iemand heeft eene partij rijst doen verzekeren, ten be-

drage van ƒ 40625, en wel:

per de Javaan eene partij ter waarde van ƒ 10250,

—

Wassenaar „ „ » ,» » »
J.^'

Europa » >» » 11500,
ii ii

9»

n

»>

$9 Juno
35

M

»3

SI

»

l> » 9» 9»
9800,—



484

485.

486.

487.

488.

489.

490.

491.
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tot eene Premie van 274%; als nu daarvan geladen wordt
in de Javaan ter waarde van/ 20450 en per de Europa
de rest, wat zal dan van de Premie gerestorneerd moe-
ten worden?
Wat bedraagt de Restorno van eene lading suiker, ver-
zekerd voor eene som van f 36540, tot eene Premie
van 2*/*%, als daarvan volgens cognossement, wegens
gebrek aan scbeepsruimte, maar geladen is voor eene
factuurwaarde van ƒ 24500, die men ten volle verzekerd
wil laten?

A. beeft in Londen verzekerd £ 2150 a 34/6 d. % als
de waarde der goederen is £ 1460 en de assuradeurs
berekenen l/per È van de premie, hoeveel bedraagt dan
de restorno, als £ 1 sterl. =/ 11.92Vs berekend wordt?
B. verzekert in Hamburg eene partij goederen voor BcoMk.
32400 a V/%^h premie met inbegrip van alle assurantie-
kosten en 10 yo imaginaire winst; als bij aankomst de
waarde der goederen blijkt te zijn BcoMk. 22800, hoe-
veel bedraagt dan de Restorno, als de assuradeurs ya yo
voor moeite berekenen?
C. verzekert te Triest eene waarde van fl. O. W. 30000,
met inbegrip van 10 pCt. imaginaire winst, en 2y4yó
premie; als de geladen goederen eene waarde hebben
van fl. O. W. 18600, hoeveel moeten de assuradeurs
dan na aftrek van \2Vo voor moeite restorneeren ?

Iemand verzekert te Londen £ 1500 a 26/5 d. 7o pre-
mie met 9/6 d. 7o restorno als het schip met konvooi
binnen loopt; als dit laatste het geval is, hoeveel be-
draagt dan de restorno , als de assuradeurs 1/ per £ van
de premie voor moeite rekenen? >

Hoeveel zou de restorno geweest zijn, als de waarde
der geladen goederen £ 840 bedragen had?
F. verzekert in Londen eene partij goederen tot een be-
drag van £ 2500 a 37/6 d. yo premie, met 7/9 d. %
restorno, als het schip met konvooi binnenloopt; als dit
laatste het geval is, en de waarde der geladen goederen
bedraagt £ 1680, hoeveel bedraagt dan met de gewone
korting de restorno, als £ ] sterl. gerekend wordt a
/1L90?
H. heeft verschillende assurantiën gesloten op eene partij
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moederen tot eene premie van 17*% en wel f 4000

bij A. / 5600, bij B. f 3200, bij C. f 5200 bij D. en

f 2400 bij E. : indien nu later blijkt, dat de poliswaarde

der goederen is f 12500, hoeveel moet ieder dan van

de ontvangen premie restitueeren?

492. G. laat eene lading verzekeren a 3 pCt. en wel bij

A. f 5000, bij B. /'7500, bij C. / 2500 en bij D.
/ 12500; als nu later blijkt dat de factuurwaarde der

lading is f 20.000, hoeveel bedraagt dan voor ieder

onderteekenaar de restorno, als de poliswaarde aange-

nomen wordt met inbegrip van alle onkosten en 10

pCt. imaginaire winst?

«. De berekening van schade.

De gevallen, die hierbij kunnen voorkomen, zijn velerlei,

en wij kunnen hier slechts enkele gevallen aangeven, doch

de behandeling daarvan zal genoegzaam zijn, om voor allen

den weg te vinden.

In de eerste plaats merken wij op, dat de schade onder-

scheiden wordt in gemeene schade of Avarij-Orosse ^ en in bij-

zondere oi particuliere schade ; de eerste wordt omgeslagen over

het schip, de vrachtpenningen en de lading, terwijl de laatste

ten laste komt van het schip, of van de lading afzonderlijk,

waardoor de schade geleden, of de onkosten veroorzaakt zijn.

De wet omschrijft breedvoerig de gevallen waarin Avarij-Grosse

en waarin Particuliere schade gerekend wordt (Wetboek van

Koophandel, Art. 699 en 701), en geeft almede bepalingen

aan, volgens welke de eerste moet worden omgeslagen, waarom

dan ook die rekening opgemaakt wordt door een rechtsge-

leerde (Dispacheur).

Daar echter eenige schade onvermijdelijk is, en de Assurantie

in den eigenlijken zin ook maar alleen voor buitengewone om-

standigheden kan dienen, is het eene vaste bepaling in de

Polis uitgedrukt, dat alle schade beneden de 3yo, of voor

velerlei artikelen beneden een hooger pCt. niet vergoed wordt

;

b. V. bedraagt op eene verzekerde som van ƒ3600 de schade

ƒ 107, dan behoeft er niets door de assuradeurs vergoed te

worden, maar bedraagt de schade /*108, dan hebben de ver-
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zekerden het reelil daarvoor vergoeding te vorderen. Is de
lading daarentegen geheel verloren door het vergaan van het
scliip, en is dit ongeluk niet te wijten aan moedwil, opzet-
telijke afwijking van den koers of anderszins, dan zijn de
assuradeurs verplicht tot de geheele voldoening der verzekerde
som , en de vroegere door hen berekende korting van 1 a 2 %
voor de prompte schadevergoeding, wordt tegenwoordig daarbij
niet meer in rekening gebracht. Echter kan het daarbij ge-
beuren, dat uit het cognossement blijkt, dat er te veel goederen
verzekerd zijn geweest, en ofschoon deze te hooge opgave bij

opzettelijk bedrog de Assurantie nietig maakt, kan zoo als bij

de Restorno gezien is, die hoogere opgave geschied zijn naar
vroeger ontvangen berichten. In een zoodanig geval zijn de
assuradeurs niet gehouden om de te groote waarde uittekee-
ren, maar alleen het bedrag waarvoor de wezenlijke waarde
had moeten verzekerd worden. B. v.

Op eene partij goederen is verzekerd eene som van f 6400
a 2V2 pCt. Premie en met inbegrip van 10 pCt. ingebeelde
winst; als nu blijkt, dat er goederen voor /" 4200 geladen zijn

geweest, wat zullen de assuradeurs dan bij totaal verlies moe-
ten vergoeden?

Eigenlijke waarde . . .

Polis . . .

/ 4200.—
1.50

Imag. Winst
Premie . .

Coromissie

10%
2\. yc

f 420L50

100— 12% yo =87Vi,
derhalve %V/, : 4201,50 = 100 ; .r,

waaruit .r = f 4815.48
bij, om te sluiten „ 4.52

f 4820.—
de verzekerde som is „ 6400.

—

aldus te veel verzekerd f 1580.

—

waarvan de Restorno is a 2% f 31.60
bij , de waarde der goederen „ 4820.

—

derhalve geheel te vergoeden. ..... ƒ 4851.60.^
Algemeener zijn echter de gevallen , waarbij de schade slechts

gedeeltelijk is, eu de verzekerden daarvoor vergoeding eischen,

hetzij de schade was als Avarij-Grosse, of als Particuliere

schade. Daarbij kunnen de eigenaars van schip of lading, die

aan de assuradeurs afstaan, abandonneeren , doch dit aban-

donnement kan niet plaats hebben, tenzij de schade een zeker

bedrag (74 van de verzekerde som) te boven ga, of in de

overige gevallen bij het JFetboek van Koophandel voorzien. Als-

dan 1)etalen de assuradeurs de verzekerde som, benevens de

kosten van het abandonnement , en treden daarvoor in al de

rechten van de eigenaars. Anders is het echter, wanneer het

schip of de goederen gedeeltelijk beschadigd zijn, en de ver-

zekerden derhalve eene gedeeltelijke schadevergoeding hebbeu

te vorderen voor het aandeel, dat zij moeten dragen, zoo in

de Avarij-Grosse als in Particuliere schade. De berekening

blijft alsdan grootendeels afhankelijk van de voorwaarden in

de Polis uitgedrukt, en een voorbeeld van een en ander za\

dit genoegzaam ophelderen , daar het toch hier de plaats niet

is, om al de wettelijke voorschriften en usantiën daarop be-

trekking hebbende te vermelden.

Eerste Foorbeeld,

Hoeveel bedraagt de Avarij-Grosse, gevallen op vier balen

Poliraieten per het schip: Admiraal van Heemskerk, op de

reis van Amsterdam naar Batavia, als volgens opgemaakte

dispache, de balen over de /* 5500 aangegeven waarde in de

eerste Avarij-Grosse, dragen 2720 en in de tweede 21^1070,

terwijl de Polis opgemaakt is over eene waarde van ƒ6000?

Het aandeel in de eerste Avarij-Grosse over eene aangege-

vene waarde van ƒ 5500 a 2720 pCt., is . . , f 151.80

ld. in de Avarij-Grosse a 21Vio pCt., is . . „ 1204.50

f 1356.30

hetwelk over de Polis groot f 6000 bedraagt 22,60» pCt., is

over ƒ1500.. . ƒ 339,07*, dat viermaal bedraagt ƒ1356.30.

Tweede Voorbeeld.

Rekening van particuliere schade, gevallen over vier balen
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^^^il^
^^^^^^^^^ Geertraide, kapiteinJ.de

Uoer, van Smirna naar Amsterdam.

rivT^^r'
^•?''' '"^ ?'*? ^ ^'^'^^^^ "- i« °P bovengemelde

vier baJen zijde verzekerd
f looo.—

Blijkens bijgaand declaratoir van den makelaar

""'^

^. JN., IS na gedane inspectie de gezonde waarde
aer yier balen, te zamen getaxeerd ƒ 3989.26

en de baal N». 3 alleen door zeewater beschadigd

~
waardoor daarop eene schade is veroorzaakt van ! / 217.50

Bij ongelden:

Conrtage van den makelaar N. N. voor inspectie
en taxatie van de gezonde waarde /•3989.25 a 1 Vo
bedraagt

ƒ 39 89
Zegel van het declaratoir .... o 25
Arbeidsloon bij de examinatie en repa-

ratie der zakken 2 10

» 42.24

bij om te sluiten

schade en onkosten

f 259.74

0.26i>

f 260..

6V?pCt/of65 yr.^'^'''^'"
°'" ^''^'^^'' groot ƒ 4000. is

Derde Voorleeld.

' Rekening van Particuliere schade en Avarij-Grosse, gevallenop het casco en toebehooren van het schip
:

-Antoni;. kapiteiï

sterdam ' "*' "''"^ *'''"°'"''' '^° Suriname naar Am-

verlekfrTvo^of''
'° ^^^ 19 Augustus 1868, is gemeld cascoerzetera voor

^ 8000.—
Blykens bijgaande verklaring, is de kapitein op bovenge-noemde reize ten gevolge van zware schade, veroorzaakt dforhevige stormen en storlzeeën, genoodzaakt geweest, ten beste
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en 'tot behoud van schip en lading en tot herstel der geledene

schade, met zijn schip op den lO^en Maart 1869 tePalmouth

binnen te loopen, waardoor de volgende particuliere schade en

Avarij-Grosse zijn ontstaan, ingevolge de daarvan opgemaakte

Dispache, als:

Aan John Thretonon, scheepstim-

merman £st, 198.13/

—

„ W. H. Earle, smid en pro-

viandverkooper „ 44. 9/

—

,, Barnet Falk, zeilenmaker . „ 123. 6/7

„ W. en C. Carne, touwslagers „ 35. 6/7

„ Henry Snow, kuiper . . . „ 3.12/6

„ W. Dingsby, blokmaker . . „ 12.18/10

„ sjouwerloonen voor af- en op-

tuigen ......... 25. 7/6

„ id. voor het schrapen van het

schip ......... 1.10/

—

£st. 445. 3/—
af, 7» nieuw voor oud . . . . „ 148. 7/8

Schade £st. 296.15/4
Bij, voor de volgende onkosten, als

:

•

Aan Andrew c. s. voor ge-

houden inspectie . . £st. 3.3

„ bootshuur daarvoor . „ 0.6

„ de verklaring voor den
magistraat . . . . „0.2

„ rechten gedurende de

reparatie . . . . „ 2.2

„ consulaatgelden en

att. der docum, . . „ 0.7

„ zegels en briefport . „ 0.7

£st. 3Ü3. 2/4

gereduceerd a / 11.90 . . . . . ƒ 3607.09
af, hiervan in Avarij-Grosse vergoed, voor de

schade door kappen en snijden „ 269.38

Transporfceere f 3337,71

f
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... ,^ -r, ,
Transport f 3337.71

DIJ, aan YV. J^road voor 5 % Commissie van /*3337.71. „ 1G6.88

Schade en onkosten te Falmouth f 3504 59

Volgens rapport van gerechtelijke gecommitteer-
den en beeedigde Experts, bedraagt de schade te
±almouth niet hersteld ƒ 167.50

af, ys nieuw voor oud . . . „ 55.83

33 111.67

af, de waarde der behouden en gebro-
kene fokkera ^ ^q

af, van de afgekeurde zeilen te Ealmouth „ 150.—

/ 3616.26

1» 160.—

bij, voor de onkosten alhier:
aan de Experts voor het taxeeren der

waarde en schade van het schip . ƒ 27.23
M het opmaken van het request . . „ 34.52

/ 3456.26

„ 61.75

Netto particuliere schade f 3518.01
bij het aandeel in Avarij-Grosse „ 375.75

/ 3893.76
bij, om te sluiten „ 0.24

Geheele particuliere schade en Avarij-Grosse , / 3894.—
maakt alzoo van de verzekerde ƒ 8000.— "^'^1^'^
en van ƒ 1000 a 48.67^ pCt. ^> 486,75 8 maal i> 389?-

fierde Voorbeeld,

kap^tónT ^1 ^' Avarij-Grosse van de Barend Willem.

3. li' ^ -^ '' .T*'^"**" ''*° ^»**"a naar Amsterdam
zijnde de kapitein op die reize genoodzaakt geweest, tot Te:houd van schip en lading, eene noodhaven binnen te loopen

Z'hJf/^^r T^f'^' °Pg*^^» ^^" loodsgelden, gages'enz. heeft moeten betalen / 3240.-. terwijl lij aa^ fefliL
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en herstel van masten, touwen en zeilen berekent ƒ3415.—
Het schip is getaxeerd op ( 84000 , de vracht netto op f 14Óo()
en de lading op f 145000.

Betaald aan loodsgelden, enz. / 3240.
Herstel van masten, touwen en zeilen / 3415.

af, '/3 nieuw voor oud , . . ,, 1138.33

33 2276.67

f 5516.67

„ 175.80Aan diverse onkosten en deel.

Geheele Avarij-Grosse en onkosten f 5692.47
bij, om te sluiten „ 7.53

r 5700.—

Daar het schip door de plaats gehad hebbende reparatiën
verbeterd is

, wordt bij het aan het schip komende aandeel in
de schade gewoonlijk gevoegd ys nieuw voor oud, d. i. bij de
opgegeven waarde van het schip voegt men de helft, dat is-

f 84000 + y. X / 84000 = n26000. '
> »«^ is.

Lading ƒ 145000
Schip „ 126000
Vracht „ 14000

/ 285000 : 100 = ƒ 5700 : x

derhalve ^ = 2 pCt.

is over / 145000 a 2 pCt ƒ 2900.—
93

33

126000 „ 2

14000 „

)>

33

33

99

2520.—
280.—

ƒ 5700.—

Voorheelden tot Oefening,

493. Als op eene lading, die geheel verongelukt is , verzekerd
was voor eene som van f 18500 a 3V4 pCt. Premie; hoeveel
zullen de assuradeurs dan moeten vergoeden , als uit de
Cognossementen blijkt , dat de waarde der lading niet
meer is dan f 12560 en de gewone verzekeringskosten
en 10 pCt. winst in rekening gebracht worden?

494. Hoeveel moeten de assuradeurs op dezelfde voorwaarden
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terug betalen voor eene lading, die geheel verongelukt
IS, en verzekerd was voor eene waarde van f 12600,
als daarvan volgens Cognossement niet meer geladen is
geweest dan voor eene waarde van ƒ 9420; de Premie
van Assurantie berekend a ö'/i pCt.?

495. Hoeveel zal elk onderteekenaar k /"SOO moeten betalen,

®P ^®^® ^varij-Grosse, van eene verzekering, groot

• /^7i'ka^^
®^°® '*^^°^' waarvan de eigenlijke waarde

13/7150; als de Avarij-Grosse, volgens dispaclie be-
draagt 14,275 pCt?

496. Op Vg aandeel in het casco en toebehooren van de ad-
miraal Jan Evertsen is verzekerd eene som van /^ 15000,
en wel door elk der onderteekenaars voor f 750; als
volgens opgemaakte dispache de Avarij-Grosse van het
schip bedraagt/ 6019.25 en de particuliere schade van
/ 7319.65; hoeveel zal dan ieder onderteekenaar der
Polis moeten vergoeden?

497. Maak ook nog de volgende schaderekening op:

^

Rekening van Avarij-Grosse en particulier gevallen op
/4 aandeel in het casco en toebehooren van het schip
Johanna Margaretha , kapitein J. de Boer, op zijne reize
van Memel naar Amsterdam.

Uit bijgaand dispache opgemaakt door Mr. N. N.
alhier blijkt, dat:

De Avarij-Grosse van het schip bedraagt. / 1156.14
en de particuliere schade

,^ 2312 05
Volgens Polis dato Juli 1869 is bovengenaamd aan-

deel verzekerd voor f 3000.
498. Hoeveel bedraagt de vergoeding voor particuliere schade,

gevallen op 60 kisten Braziel suiker, geladen geweest
in het schip: Daniël, kapitein W. Pieters, van Rio
Janeiro naar Amsterdam, als volgens Polis in dato 10
April daarop verzekerd is eene waarde van/ 6500, de
gezonde waarde alhier gedeclareerd wordt op ƒ 6456,80
en de schade aan 20 kisten door zeewater veroorzaakt,
begroot is op ƒ 1825.60, wanneer de onkosten voor in-
spectie en taxatie van de gezonde waarde bedragen 1 %

,

benevens f 8.20 voor arbeidsloonen en ze^el van het
declaratoir ?

499. Hoeveel bedraagt de vergoeding per aandeel van f 600

i

500.

S09

over particuliere schade en Avarij-Grosse, gevallen op

het casco en toebehooren. van het schip: Copemicus,

kapitein N. Bauren, van Riga naar Amsterdam, als

daarop verzekerd is, volgens Polis ƒ12800 en de ka-

pitein genoodzaakt geweest is tot behoud van schip en

lading en herstel der geledene schade, te Elseneur binnen

te loopen, en daar aan diverse reparatiën heeft moeten

betalen Rkbth. 4064,24 Sk., waarvan '/3 afgerekend

wordt als nieuw voor oud ; verder betaalde hij aan diverse

ongelden Rkbth. 78.18, voor het gezamenlijk bedrag van

welke uitgaven hij een wissel getrokken heeft a/1,20 per

Rkbth. terwijl nog daarenboven berekend wordt: voor com-

missie 5 Vo ; voor taxatie der schade en waarde van het

schip, opmaken van request, enz. /" 115.40, en daaren-

boven het aandeel in de Avarij-Grosse bedraagt ƒ865,25?

Maak de volgende rekening van Avarij-Grosse en parti-

culiere schade op over de hieronder vermelde goederen,

geladen geweest in het schip: Courier, kapitein J. Smit,

van Smirna naar Amsterdam , welk schip op die reize op

de hoogte van het eiland Santorin gestooten , en dien ten

gevolge in Syra heeft moeten binnenloopen om te lossen

en te repareeren, terwijl het later bij het binnenkomen in

Texel in het ijs bezet is geworden , waardoor de volgende

Avarij-Grosse en particuliere schade ontstaan zijn , als

:

Volgens Polis is verzekerd op

200 vaten rozijnen, gemerkt -0- N». 1/200 [ 2600,-~
. . . „ 1250,-1 baal zijde, gemerkt ïf N^, 1. . . .

1 pakje, inh. een portaalkleedje. . . .

dus geheel. . . .

Volgens dispache, beloopt de Avarij-Grosse op de rozij-

nen /• 236,25, op de baal zijde /* 84 en op het portaal-

kleedje ƒ0,75, waarbij nog komt voor particuliere schade

op de baal zijde ƒ47,12*, waarvan de gezonde waarde

getaxeerd is op ƒ1254,25. De onkosten der taxatie zijn

voor Courtage, enz. I70, voor zegel ƒ 0,25 en aan

arbeidsloon ƒ 1,05.

501. Evenzoo de rekening van particuliere schade en onkosten

w
gevallen op 73 vaten rijst, gemerkt — per het schip

s
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Adriaan William, kapitein B. Johnson op zijne reizevanNew-
ïork naar Amsterdam.
Volgens de Polis, is op bovengenoemde vaten rijst verze-

kerd eene som van f 4400.

.n?i^i^?^ ^**^^^^ ^^^^^^ cleze vaten in New-York gewogen
4y3d6 Amerikaansche ponden. . ^ °

Na gedane inspectie en sorteering is deze rijst de eene meer
de andere minder door zeewater zwaar beschadigd gevonden
en de gezonde waarde bepaald op flV/, de 50 Ned. ponden,
terwijl de conditien van den verkoop zouden geweest zijn 112
Amerik. ponden, gelijk aan öOVs Kilo; korting voor goed
gewicht 2 pCt., voor Tarra 13 pCt. en korting van den ver-
koopprijs 2 pCt.

, benevens 1 pCt. buitengewone kortine voor
contante betaling.

Op verzoek van belanghebbende partijen, is deze rijst in
veiling aangeslagen en publiek verkocht, en wel in 12 kave-
Imgen, als volgt:

o. 1837 Kilo a / 1'/^ de 50 Kilo.
Kav. 1. 6 vat. BIto. 1837

•> 2. 6 „ 3 , 1806

i

1

3. 6 .. >J, 1762
> 1

i3 4. 6 „ J., 1829
»9 5. 6 „ 99 1820
11 6. 6 „ 9J 1820
J> 7. 6 „ >9 1685
» 8. 6 „ J> 1824
» 9- Q „ 99 1826
5J 10. 6 „ i) 1798
i> 11. 6 „ 99 1820

•

12. 7 „ )) 2134

}9

ii

ii

}^

ii

»

99

i>

5J

JJ

99 99

99 99

99 99

99 99

>9 99

99 99

J9 »»

ii }}

J3 ii

ii J9

9

loy,

10'A
9

10
lO'A

10%
9'A

9

99

99

99

99

99

>9

99

99

99

99

Ï9

99

99

99

99

99

99

3i

ii

ii

ii

ii

alles op bovengenoemde conditien van verkoop.

Hierop komen nog de volgende onkosten:
Aan de makelaars voor Courtage van inspectie en Courtage

van den verkoop ....... f 51,99
Aan waagdragers . . . , .

'

kuiploonen . • • . .

ad\ertentiekosten, enz.

onkosten voor de veiling .

deurwaarder
• • • •

Hoe groot is dan de schade?

99

JJ

99

39

7,70

22,05

„ 11,80

21,80

44,11»

99

99

99
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502. Eene partij goederen bestaande uit 125 stuks Domestics is

met £ 160 verzekerd van Londen naar Triest; 30 stuks

worden zwaar beschadigd en in Triest verkocht a fl. O. W.
3.20 het stuk. Als de gezonde waarde geschat is

a fl. 6.30 en verder voor onkosten, Courtage, documen-
ten enz. berekend wordt fl. O. W. 27.60, hoeveel &st,

moeten de assuradeurs dan uitbetalen, als de koers is

£st. 1 = fl. 10 O. W?
NB. In Engeland berekent men de percenten van be-

schadigdheid voor dat men de onkosten van taxatie,

veiling enz. bij het bedrag der schade heeft opgeteld;

slaat de gevonden percenten over de Poliswaarde van
het beschadigde gedeelte om, en voegt dan bij dit be-

drag de bovengenoemde onkosten.

503. Berekening van particuliere schade op eene partij var-

kensborstels van Hamburg naar Londen.
Verzekerd zijn 20 vaten elk a & 100.

Beschadigd zijn o vaten, die in gezonden toestand

eene waarde hadden, ^Is volgt:

3 vat Bruto Cwt. 18.2.1 fD Tarra 11 è per Cwt. Goed
gewicht 2 * per vat a jg 18 per Cwt.
Wegens beschadigdheid zijn deze in openbare veiling

verkocht, en hebben opgebracht:

1 vat netto Cwt. 6—0— 8 a £ 13/10
2 „ „ „ 11—0—22 „ „ 13/5

waarbij de volgende onkosten komen: Veilingskosten

£ 1.7/, Inspectie £ 1.2/ en Commissie 1 pCt. Hoe groot

is de vergoeding, die de assuradeurs moeten uitbetalen ?

504. Iemand heeft laten verzekeren 100 balen Rio-kofl5e we-
gende Netto 12000 pond van RioJaneiro naar Ham-
burg tot een bedrag van MBco 3750. Hiervan worden
50 balen zwaar beschadigd en in publieke veiling ver-

kocht, volgens nota voor BcoMk 1420.8, waarbij aan
onkosten in rekening gebracht zijn: Kostenvan veiling,

taxatie enz. BcoMk 75.3, Commissie 2 pCt. Als de
gezonde waarde getaxeerd is op 5 Va Sch.Bco per pond,
hoeveel hebben de assuradeurs dan te vergoeden?

505. Hoeveel bedraagt de particuliere schade op 20 vaten
N. Amerikaansche tabak, geladen per Amicitia, en ver-

zekerd volgens Polis tot een bedrag van f 9600.
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Volgens factuur wegen de 20 vaten 16428 Amer.

ponden, terwijl de gezonde waarde na inspectie bepaald

is op / 6 r/2 per 50 kilo, op gewone conditiën zijnde

Goed gewicht 2 % , Rafactie 5 pCt. , voor de stelen 8

pCt. en korting 1 pCt.

Op verzoek van belanghebbenden is deze tabak in

veiling gebracht, en verkocht in kavellngen van 2 vaten,

op bovengenoemde conditiën:

No. 1 en 2 weg. Netto 725 kilo a f éOV* de 50 kilo

3 99 i 99 99 680 99 99 „ 41V»
5 99 6 9> 39 764 99 99 „ 397.

7 W 8 JJ 99 712 99 99 ,, 42V.
9 J> 10 M 59 783 99 99 „ 40%

11 )J 12 39 99 696 99 39 „ 43
13 9> 14 >J 99 745 39 99 „ 4 IV.

15 99 16 )} }J 803 33 33 „ 4278

17 JJ 18 99 99 756 99 99 „ 40'/.

19 99 20 99 99 787 J9 39 „ 39'A

506.

Als de veilingsonkosten bedragen ƒ 512,75 en de Cona"

missie IV» pCt., hoeveel moet dan door de assuradeurs

worden vergoed?

Hoeveel bedraagt de particuliere schade enz. op 40 kis-

ten Béng. Indigo, van Calcutta naar Londen, verzekerd

volgens polis a £ 90 per kist.

15 kisten zijn zwaar beschadigd, en hadden volgens

taxatie eene gezonde waarde

:

Netto 41 Ctw. 2 qu 2 pd. a 5/2 d. per pd.

In veiling gebracht zijn zij verkocht in drie kavelingen,

als volgt: \

1— 5 Bto 18 Ctw 1 qu 16 pd. Tarra 20 pCt, a 4/6 d.

6—10 „ 17 „ 3 „ 22 3/10
11—15

99

99 15
99

39

39

99 14
99

33

99

99

9»

99 „ 3/6

99

99

terwijl de onkosten bedragen £ 28.11/9 d. benevens 2

pCt. Commissie ; hoeveel moeten de assuradeurs met alle

onkosten vergoeden?

507. A, heeft laten verzekeren eene partij Santoskoffle
, groot

4000 balen a 5 arrobas tot een bedrag van £ 4.10/ per

baal. Het schip wordt door hevige stormen beloopen,

en moet wegens zware schade in Engeland lossen , waarop
de koffie in publieke veiling wordt verkocht, als volgt:
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1800 balen gezond Bto 2632 Ctw. 1.18 « a 6'/; d.

900 99 33 1340 39 2.14 „ „ 67»

400 'B.Sl 39 521 99 1,16 „ „ 5%
320 93 99 2 99 403 99 0.22 „ „ 5%
240 93 99 3 33 253 99 2 Qu ,. 4%
340 99 33 * 99 415 99 39 99 47*

alles met 3 pCt. tarra en 1 pCt. korting?

Yolgens taxatie was de gezonde waarde der koffie

8V« d. perpd. (1 Arroba = 32 pd. avdp); als nu de on-

kosten van lossen, taxatie, veiling enz. bedragen £
475.16/9 d. benevens 2 pCt Commissie, hoeveel pCt.

bedraagt dan de beschadigdheid en hoeveel moeten de

assuradeurs vergoeden?

508. B. laat eene partij suiker verzekeren a 2% pCt. premie,

en wel bij de 1^ Compagnie een bedrag van / 12000

,

bij de 2e f 8000 en bij de 3e
f 5000. Als op deze

suiker eene schade valt van ƒ7500, hoeveel moet elke

maatschappij dan vergoeden, en hoeveel bedraagt haar

verlies ?

509. Zes personen bevrachten een schip metende 500 ton als

volgt

:

A. 40 ton, B, 45 ton, C. 60 ton, D. 80 ton, E.

96 ton en F. 64 ton. Het schip maakt eene schade

van ƒ8450, waarvan een derde voor het schip en

'/s voor de lading komt ; hoe groot is de som , die elk

der bevrachters in deze schade moet deelen?

610. Maak de rekening op van de Averij-Grosse van de

Heiligerlee, van Soerabaja naar Amsterdam, en op die

reis genoodzaakt geweest te Mauritius binnen te loopen

en te repareeren , waarvoor met alle onkosten betaald is

geworden / 16520 , zijnde daarbij voor herstel van mas-
ten, tuig enz. berekend /'4120; verder is nog betaald

voor declaratie en diverse onkosten ƒ 95.60 terwijl de
waarde van het schip is getaxeerd op ƒ 96000, van de
lading op/ 60000 en van de vracht op ƒ40000.

Nog behoort tot de voorwaarden, waarop de verzekering
aangegaan wordt, vooral in oorlogstijden , de voorwaarde vrij

van molest, dat is: zoodra- het verzekerd voorwerp vergaat of
bederft door geweld, neming, kaperij, zeerooverij, aanhouding
op last van hooger hand , verklaring van oorlog en represailles,
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is de verzekeraar van zijne risico bevrijd, met uitzondering

van de schade, welke vóór de opbrenging heeft plaats gehad.

Maar zoodra het schip en de lading weder wordt vrij gege-

ven, en het eerste de reis vervolgen kan naar de plaats zijner

bestemming, kan de verzekering weder opgevat worden, echter

niet zonder dat zulks uitdrukkelijk in de Polis wordt bepaald

,

tegen eene vernieuwde premiebetaling, gewoonlijk van 2 pU.

voor elke opbrenging en weder vrijgeving, mits deze laatste

geschiede binnen de twee maanden, na den dag van opbrengmg.

De berekening, die hieruit voortvloeit, is derhalve met an-

ders dan de premieberekening, en het zal daarom wel met

noodig zijn daarvan voorbeelden tot oefening te geven.

/, De berekening van de herverzekering of der reassurantie.

Zullen de verschillende assurantie-maatschappijen aan haar

wezenlijk doel beantwoorden, dan moeten zij zorgen, dat de

risico'^, welke zij teekenen, steeds in evenredigheid bhjven tot

hare maatschappelijke kapitalen. Vandaar is er bij iedere

welingerichte maatschappij een maximum gesteld, tot hetwelk,

al naar de geaardheid der te verzekeren goederen, op de haar

aangebodene posten geteekend mag worden.
ri, r. u-

Heeft de assuradeur dit maximum overschreden, ot heett hij

op den eenen of anderen post grooter risico genomen ,
dan de

voorzichtigheid hem aanbeveelt, dan draagt hij het geheel, ot

het gedeelte, dat door hem te veel geteekend is, door reas-

snraniie aan anderen over. Hij moet bij die overdracht en de

daarvan op te maken Polis wel uitdrukkelijk vermelden, dat

die verzekering is eene reassurantie , en behoorlijk omschrijven

,

op welken post die reassurantie geschiedt, omdat het sluiten

eener verzekering, zonder bewijs, dat men daarbij geïnteres-

seerd is, ongeoorloofd is, en ieder geassureerde, in geval van

schade of Avarij-Grosse , dit bewijs moet overleggen.

Zoolang eene eenmaal aangegane risico met is afgeloopen,

blijft ieder assuradeur voor zijne teekening verantwoordelijk,

en er kunnen zich dien ten 'gevolge omstandigheden voor-

doen, dat, hetzij door laugeren duur der verbintenis, dan

men zich aanvankelijk had voorgesteld , hetzij door mindere

of meerdere waarschijnlijkheid eener groote of totale schade,
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assuradeurs hunnen loopenden risico willen gedekt hebben,

en zich al naar de omstandigheden een grooter of kleiner

verlies willen getroosten , om zoo noodig een grooter te voor-

komen. Ook in die gevallen, doen zij zich geheel of gedeel-

telijk reassureeren , en dit dikwijls tot zelfs zeer hooge pre-

miën die de verzekerde som nabij komen.

Het spreekt echter van zelven, dat ook zulke reassurantiën

slechts zoo lang kunnen gesloten worden, als het niet vol-

doende gebleken is, dat de risico is geëindigd.

B. V. De assuradeur A-. teekent f 1500 Assurantie op 24

vaten spijkers, gemerkt /s, 1/24, per het schip Boreas, kapt.

Sterck , van Antwerpen naar Smirna, op de conditie vrij onder

10 pCt. , tot eene premie van 2*/2 pCt. Hij bevindt echter,

dat hij op spijkers naar de Levant , volgens de bepalingen zijner

maatschappij , niet meer dan f 1000 mocht nemen, en wil daarom
zijne risico met f 500 verminderen. Hij reassureert zich nu
bij B. , die daarop nog f 500 mag nemen. A. teekent dus eene

Polis van /"löOO, en maakt er eene van ƒ500, welke B.

teekent, en waarin vermeld wordt, dat B. die ƒ500, in een

post groot f 1500 door A. verzekerd, reassureert. In geval

van schade betaalt A. alsdan zijn aandeel daarin over /'1500,

maar ontvangt eene restitutie van B. over f 500.
Of:

C. heeft / 5000 geteekend op het Casco Jan Hendrik, kapt.

N. N. , van Batavia herwaarts, a 4 pCt. Het schip is in Mei
van Batavia vertrokken, en in December heeft men er nog
niets van gehoord , zoodat er waarschijnlijkheid is , dat er eenig

onheil aan het schip is overkomen. Voorzichtigheidshalve wil

C. zijne risico dekken, en reassureert zich daarom tot eene
premie van 30 pCt., zoodat hij een verlies van 26 pCt. aan-

neemt, om voor nog grooter gevrijwaard te zijn.

De berekeningen der reassurantie is uit het overige genoeg-
zaam af te leiden.

Zij b. V. de schade op de 24 vaten spijkers in het eerste

voorbeeld, volgens rekening met alle onkosten /" 875,60, dan ,

moet A. daarin deelen voor Vs^ derhalve. ... ƒ 583,73
B V3, „ . . . . „ 291,86>j

f 875,60

Of zij de reassurantie in het tweede geval geteekend bij al-
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of non-arrivement , en het aandeel van C. in de particuliere

schade en Avarij-Grosse f 284iO, hoeveel bedraagt dan het

verlies van C. ?

Aandeel particuliere schade en Avarij-Grosse . f SSéO,

—

Premie over f 5000 k 30 pCt, . f 1500,—
Commissie V4 pCt. over f 5000 . „ 12,50
Polis van reassurantie . . . . „ 1,50

» 1513,—

il

'I

C. ontvangt dus terug ... f 1327,

—

Voorbeelden tot Oefening.

511. Hoeveel bedraagt met inbegrip der onkosten de nota van
reassurantie, als L. eene som van f 1800 verzekert in

eene Polis groot f 7800, op eene partij koffie van Su-
riname naar Rotterdam, als de reassurantie gesloten

wordt a 3'/« pCt premie?
512. Hoeveel ontvangt H. terug van eene assurantie groot

ƒ 16500, op eene lading rijst van Java naar Amsterdam

,

als hij die heeft gereassureerd a 25 pCt. premie en de ge-

_ heele schade bedraagt f 7620?
513. Hoeveel zal de restitutie bedragen, die D. ontvangt van

eenè reassurantie groot / 2400 in eene Polis groot ƒ 8400,
als de schaderekening bedraagt f 2045?

514. B. heeft geteekend f 4560 assurantie op eene lading

fruit a 2'.'« pCt. van Triest naar Amsterdam, vrij van
schade onder 10 pCt. , maar het schip niet vermeld vin-

dende in Feritas , acht hij het bedrag te hoog, en re-

assureert zich daarom bij K. voor de som van / 2500

;

als de premie van reassurantie is 3'A pCt. , hoeveel zal

dan het verlies van B. zijn, als de lading vrij van
schade arriveert en hoeveel zal hij terug ontvangen , als

bij aankomst van het schip de schade op de fruit be-

draagt / 1725?
515. M. teekent f7500 op het Casco Aurora, kapt. N. N.,

2% pCt. premie. Hij ontvangt bericht van hevige stor-

men, die in de Middellandsche Zee geheerscht hebben,
en zonder berichten van de Aurora zijnde, reassureert

hij bovengenoemd bedrag » 45 pCt. premie. Als het

schip met zware schade binnenloopt, bedragende volgens
no a Z' 6840 en het aandeel van M. daarin bedraagt
40»/. pCt. hoeveel zal hij dan van zijn verlies terug
ontvangen" °

BODEMERIJ.REKENING.

Bodemerijbrieven zijn contracten . waarbij iemand geld voor-

wi!l°^'?^?"\"^\^^T" ^^'^ schepen enz., onder voor-waarde, dat hij bij behouden aankomst behalve de geleendesom eene zekere premie zal terug ontvangen , maar in gevalvan geheel verlies, of gedeeltelijke beschadiging der voor-
st".'„7.7^. de bodemerij gesloten is, in het eerste gevalmets, in het tweede geval niet meer dan de opbrenest der
goederen zal hebben te vorderen.

oporengst der

nnfr»
'*''''1?P^'' \°''**

•?;
"" *^*'°'" «^^-^^D genoodzaakt

, eene

zijn schip te doen herstellen. Hiertoe heeft hij echter eeld

Jr^' ' r "•'' T-^^ P'^*' g««° correspondent van zijnpatroon IS, bij wien hij die gelden kan opnemen, vervoegt hH

on hn£ "?.\C"gt'^°o'-. die hem dan de benoodigde%om^op bodemerij bezorgt en daarvoor zijne provisie geniet.Het IS gemakkelijk na te gaan, dat, daar de risico bij debodemerij zeer groot is, de premie of interest gewoonliïvriihoog berekend wordt, gemiddeld 15 k 20 pCt.^ Echter staa

wederom^lT''' "^ bodemerij vrij
,
hunne bodemerij-brievenwederom te doen verzekeren onder de bepalingen daarvoor

'DÏrenTo
"^'''^'^'{'^1 T '^«""« "«i'° te^Teminderen

Daarenboven wordt het bedrag van den interest bij de od-genomen som gevoegd en zoo op den bodemerijbrief vermefd •

neemt men b. v. f 8000 op k 15 pCt. premie met % nCt'commissie, dan heeft men:
^

' ^

100 — 157, = 84Vü : ƒ8000 = 100 ; X. of
ar = ƒ 9467

waarvoor men evenwel eene ronde som van / 9500 kan stellpn

moeten dus over het schip , de vracht en de ladin» verdeeld

ZtlCf''''''
itV^-^.^^

*^^^'^- •"^- evenrêdfgheif^S

teTdis m!fr "'^ ^'* ''^^' *^^* <^°0' de reparatiën verbe-terd IS. met de gewone conditie '/a nieuw voor oud.

10
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B. V. Kapitein N. heeft, in Falmonth door zwwe schade

binnengeloopen, geld op bodemerij opgenomen enwel£st. li5U.

Il f 11 90. tot eene premie van 15 >. Als het schip waard

is V 65000. de vracht gerekend op ƒ9500 netto en de lading

/ 96000 ; hoeveel zal dan ieders aandeel in de bodemen] zijn

,

de onkosten op den bodemerijbrief berekend a 1 >.

£st 1250 k f 11.90 is / 14875

Premie 15 "/o

Onkosten 1 „

100 - 16 = 84.

derhalve 84 : 100 = f 14875 : ar

of * = ri7708.33; steller 17750

Het schip ....f 65000 + ƒ 32500 = f 97500

De lading • „ „^
Vracht "

^^^

f 203000 : 17750 = 100 ; x
f 203000

f 8525.25

„ 8394.09

„ 830.66

waaruit m = 8.74384

derhalve het schip 8.74384 % van f 97500 . .

de lading » » 96C00 . .

de vracht « » 9500 . .

ƒ 17750.00

De berekening eener assurantie op bodemerij is niet ver-

schillend van die der gewone verzekeringen ; alleen moet daarbij

de hoegrootheid der geleende sommen en der bodemerij-premie

uitgedrukt worden, daar in een tegenovergesteld geval de pre-

mie beschouwd wordt als niet verzekerd te zijn geweest. Het

zal wel niet noodig zijn van ^eze bewerking een voorbeeld van

oplossing te geven, en wij laten dus onmiddellijk volgen eenige

Voorbeelden tot oefening.

616. Kapitein P. is op zijne reize naar de Levant door zware

schade te Livorno binnengeloopen, waar hiJ tot het doen

der noodige herstellingen geld op bodemerij heeft moeten

opnemen, a 20 7» premie. De som bedraagt volgens

ontvangen bodemerijrekening 18960 Lire, terwijl de
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koers is/ 45"/i. voor 100 Lire. Hoeveel zal dan de
bodemerij bedragen, als de provisie van den Cargadoor
berekend wordt a 1 % en de verdere onkosten van den
bodemerijbrief zijn 240 Lire?

517. En hoeveel zal daarvoor op rekening van schip, vracht
en lading gebracht worden, als voor de gedane herstel-
lingen aan het schip >/, gerekend wordt als nieuw voor
oud, en het schip getaxeerd is op ƒ32000, de ladine
op /• 28400 en de vracht op ƒ• 6400.

518. Als bovengenoemde som op bodemerij verzekerd is in
Amsterdam, h. 4% «/o premie, en de onkosten daarop
zijn: briefporten ƒ2.30, polis ƒ 1.50. Commissievan
assurantie > %, hoe groot zal dan de verzekerde som
moeten zijn, en wat zal de premie bedragen?

519. Kapitein K. heeft op zijne reis naar Akyab opSt.Maa-
ritius moeten timmeren en geleden schade moeten her-
stellen, bedragende volgens diverse rekeningen in Ned
U. geld /• 10540; als de bodemerijpremie is 18"/» en de
kosten van bodemerijbrief, enz., beloopen l'/»»/,, hoe-
veel geld zal hij dan moeten opnemen en welke som

".re/nAn""''
^^'^ ^*'*^ """^ ^^^ ^°'»'P' dat getaxeerd is

op/ö4U00, op de lading, die eene waarde van /• 126000

con ^ ' ^^ ^? ^^ vracht, die berekend wordt op ƒ 20000 ?
520. Hoeveel zal de premie bedragen van de verzekering de-

zer bodemerij, als deze geteekend wordt h. 6'/:% f met
h /» Commissie van de assurantie, opdat de geldgevers
op bodemenj bij geheel verlies schadeloos gesteld zijn?

rv.

Ooud. en Zilverrekenlny.

n.n?f ^^'^t !¥^ metalen, goud en zilver, worden noch alsmunt, noch tot eenig ander doel geheel zuiver bewerkt, maar
al ijd met eene bijvoeging van een minder edel metaal, en
zulks wel voornamelijk, om ze eene meerdere hardheid te geven,
en daardoor het afslijten te voorkomen. Geheel onveriiengd
goud en zilver, dat echter maar uiterst zelden in den handel
voorkomt, noemt men fijn, het vermengde daarentegen èruh

10*
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of gelegeerd^ en de bijvoeging van eenig ander metaal, of ook

wel de geheele vermengde hoeveelheid, noemt men alliage^

allooi^ of ook wel bij goud karateering. Voor het alliage van

goud en zilver gebruikt men meestal (bij het munten algemeen)

koper, doch ook wel bij het goud alleen zilver of ook wel

koper en zilver te gelijk. De vermenging met koper noemt

men dan het roode^ de vermenging met zilver het witte y en

de vermenging met zilver en koper het gemengde allooi.

Door gehalte verstaat men de verhouding, welke er bestaat

in eene baar onzuiver goud of zilver, tusschen het fijne goud

en zilver en de alliage ; het onderzoeken van dit gehalte noemt
men essaieeren, en den daartoe van rijkswege aangestelden amb-

tenaar noemt men essaieur. Het gehalte werd vroeger in geheel

Europa bepaald bij een ingebeeld gewicht, en algemeen was

daartoe aangenomen het Trooisch- of Markgewicht, dus ge-

noemd naar Troyes, eene in de middeleeuwen druk bezochte

handelsplaats in Frankrijk, of ook wel het Keulsche Mark;
doch, ofschoon deze marken als normaalgewichten dienden,

was de overneming daarvan niet met de vereischte nauwkeu-

righeid geschied, zoodat er in de zwaarte op verschillende

plaatsen nog al onderscheid bestond. De indeeling van het

Mark goud was echter overal dezelfde en wel in 24 Karaten

van 12 Greinen of 288 Greinen; die van het Mark zilver was

verschillend, ofschoon het aantal Greinen hetzelfde bleef ; men
had namelijk het Mark verdeeld in 12 Penningen van 24 Grei-

nen, of in 16 Lood en 18 Greinen. Goud van 18 Karaten,

was goud, waarvan 1 Mark 18 Karaten fijn goud en 6 Kara-

ten alliage bevatte, even als zilver van 10 Penningen in het

Mark, 10 Penningen fijn zilver en 2 Penningen alliage had.

Zoo was zilver van 12 Lood, zilver waarvan 12 deelen fijn

zilver met 4 deelen alliage vermengd waren. Bij de invoering

van het metrieke stelsel, is echter voor goud en zilver één

maatstaf aangenomen, en wel als eenheid het Kilogr. , dat in

1000 deelen verdeeld wordt; goud of zilver van 1000 duizend-

sten ^""/looo is dus fijn, maar goud van 875 duizendsten fijn

(^Viooo), bestaat uit eene vermenging van 875 deelen fijn met
125 deelen alliage. Het dagelijksch gebruik heeft zich intus-

schen in ons land nog niet naar deze indeeling geschikt , maar
blijft nog steeds de oude verhouding van Karaten en Looden
volgen.
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In den handel maken de edele metalen een voornaam artikel

uit, niet alleen omdat daarin, even als in suiker, koffie, enz.,
een belangrijke omzet plaats heeft, maar ook, omdat baren
of staven goud en zilver in betaling worden aangenomen, en
de voorraad van goud en zilver aan de markt invloed uitoefent
op de koersen van wissels en effecten. Het is derhalve noodig
met de gewichten voor edele metalen der verschillende landen,
en de waardebepaling daarvan bekend te zijn , en daarom volgt
hier een kort overzicht van het goud- en zilvergewicht van
eenige der voornaamste handelsstaten.

Nederland, Feankbijk en BelgiI^.

In deze landen worden goud en zilver, even als alle andere
koopwaren bij het Kilogr. van 1000 grammes gewogen, zijnde
1 Kilogr. = 4,276 Vereinsmark.

Vroeger gold in Frankrijk het Marktpond (Livre poids de
Mare) verdeeld in 2 Marken a 16 Ons, a 8 Gros, a 3 De-
niers, a 24 Grains, en in Nederland en België het Pond
Trooisch, verdeeld in 2 Marken a 8 Ons, a 20 Engelsch,
a 32 Azen.

De prijs van het fijne goud en zilver wordt naar een vast
aangenomen maatstaf berekend met een veranderlijk Agio.

In Nederland is de standprijs van 1 Kilo fijn goud/ 1442.60,
met een Agio van 10 — 15yo. Voor het zilver is geen stand,
vastige prijs aangenomen, maar het Ned. pond fijn kost ge-
middeld /• 104 a ƒ 105.

In Frankrijk is de prijs van 1 Kilo fijn goud naar het oude
tarief (6 Juni 1803) vast Frs. 3434*/9 met een Agio vanQ^oo
ongeveer, en naar het nieuwe tarief (30 Juni 1835) vast Frcs.
343779 , met een Agio van 5 Voo ongeveer. De prijs van 1
Kilo fijn zilver naar het oude tarief is vast Frcs. 2157», met
een Agio van 5 Vo^^ongeveer, en naar het nieuwe tarief vast
Frcs. 220, met een Agio van 2y4yoo meer of min.

In België is de prijsbepaling van goud en zilver overeen-
komstig met die van het nieuwe tarief in Frankrijk.

\\
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DUITSCHLAND EN OOSTBKEIJK.

Vroeger was de gewichtseenheid voor Duitschland en Oos-

tenrijk het Keulsche Mark, waarvan echter de zwaarte op

verschillende plaatsen eene onderscheidene was ; zoo had men het

Pr. Vereinsmark = 233.8555 grammes,

Hamb „ = 233.85489 „ .

Weener „ = 233.87 „

terwijl 1 Mark verdeeld was in 16 lood a 18 greinen, en^het

lood bij gewichtsbepalingen in V2, ^A (quentchen) Vs, Vi«,

Vm en bij goud in */« en Vim deelen.

Sedert het muntverdrag van 24 Januari 1857 is evenwel als

eenheid van het goud- en zilver gewicht aangenomen, het

tolpond van 500 grammes en wordt het gehalte zoowel voor

het goud als voor het zilver uitgedrukt in duizendste deelen.

De prijs der edele metalen is in Duitschland niet standvas-

tig, maar natuurlijk in verhouding met 'de waarde der gouden

en zilveren munten, zoodanig, dat uit een tolpond fijn goud

50 gouden kronen en uit een tolpond fijn zilver 30 thaler

Pr. Courant, of 52*/. florijn Rheinische , of 45 florijn Oosten-

rijksche Wahrung geslagen moeten worden, zoodat de prijs

van het tolpond fijn goud gemiddeld 450 Th., en van het

tolpond fijn zilver 52^2 fl. rh. is.

Engeland jen de Vereenigdb Statïn.

In Engeland en de Vereenigde Staten worden goud en zilver

met het Trooisch gewicht gewogen; 1 pond Trooisch = 12

Ounces a 20 Penny (verkort dwt.) a 24 Greinen a 20 Mites

a 24 Doits; het pond Trooisch heeft aldus 5760 Greinen, en

weegt 373,24 gramme, zoodat 100 Pond Trooisch= 159,603

Vereinsmark zijn.

Bij de bepaling van het gehalte , wordt het wettelijk gehalte

van het muntgoud en muntzilver, Slandaardgoud of Standaard-

zilver genaamd, als eenheid beschouwd, en die van het goud

in 24 Karaten a 4 Greinen (1 Grein = 27» dwts.) aangegeven.

Het Standaardgoud bevat "/it fijn of 22 Karaten en heeft du»

2 Karaten koper. Het Standaardzilver is 'V40 fijn, of 11 Oz.

2 dwts, en heeft alzoo 18 dwts koper.

9\
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Het gehalte van het goud en zilver wordt aangewezen door

de opgave van de hoeveelheid, die het beter of slechter is

dan standaardgoud of standaardzilver ; is het beter, dan plaatst

men voor dit verschil eene M (more of meer), of ook eene

B (better of beter) en is het slechter eene W (Worse, slech-

ter) of eene L (less of minder). B. v. Goud van M O Car.

3 Gr. is goud van 22 Kar. 3 Gr fijn, zilver van M O Oz. 12

dwts, is zilver van 11 Oz. 14 dwts; goud vanW 1 Car. 2 Gr.

is goud van 20 Car. 2 Gr. fijn en zilver vanW 1 Oz. 8 dwts.

is zilver van 9 Oz. 14 dwts.

De prijs van de edele metalen wordt bepaald bij het ons

standaardgoud of standaardzilver, en is tegenwoordig gemid-

deld: goud 77 V2 a 77V4 Sh., zilver é'A a 5 Sh. Sterl.

Andere Eurgpeesche Staten.

In Rusland wordt het gewicht van het goud per Pond, van

zilver per Pud a 40 Ponden genomen. Het Pond is verder

verdeeld in 96 Solotnik a 96 Doli, en is gelijk aan 409,512
grammes, dus nagenoeg 4 Russ. ® = 7 Vereinsmark.

Het gehalte wordt aangegeven door de hoeveelheden Solot-

niks en Dolis fijn goud en zilver in een Pond van het metaal-

mengsel vervat; zilver van 72 fijn is dus zilver van 72 deelen

fijn en 24 deelen koper, en gelijk aan 18 Karaats; goud van

88.48 is goud van 88 Sol, 48 Dol. fijn en 7 Sol. 48 Dol.

koper, en gelijk aan goud van 2 2Va Karaat.

De prijs van het goud is in Petersburg voor het Pond fijn

ongeveer 340 Roebels in goud, doch 3 pCt. minder in zilver,

en dus 3 Roeb. 62 Kop. per Solotnik; de prijs van het zilver

is ongeveer 910 ZR. per Pud.

In Zweden heeft het Pond 32 Lood a 4 Quentchen, of 8848
Azen, en weegt 425,34 grammes.

Het gehalte wordt bepaald als vroeger in Duitschland voor

het goud in Karaten en Greinen, het zilver in Looden en

Penningen, zijnde 1 Mark fijn goud 24 karaten a 12 greinen

en 1 Mark fijn zilver 16 lood a 18 grein.

In Spanje wordt het gewicht aangegeven in Kastiliaansche

Marken, verdeeld in 8 Onzas a 8 Ochavas a 2 A.darmes a 3

Tomines a 12 Granos; 1 Mark gelijk aan 230,0465 grammes.
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Het gehalte wordt bepaald bij het goud in 2é Quilates (Karaten)

a 4 Granos a 8 Partes, en bij het zilver in 12 Dineros a 24
Granos.

In Portugal wordt het Mark verdeeld in 8 On^as a 8

Oitavas a 3 Scrupulas a 24 Greinen, of in 4608 Greinen, en
weegt 229,5 grammes. Het gehalte wordt bepaald als in Spanje.

In Napels is de eenheid voor goud- en zilvergewicht de
Libbra, verdeeld in 12 Oncie a 10 Dramme a 60 Grani of

Acini, en wegende 320,759 grammes.
Het gehalte wordt tegenwoordig in duizendste deelen opge-

geven, maar vroeger voor het goud in 24 Karaat a 100 Parten

en voor het zilver in 12 Denari a 100 Parti.

In MILAAN wordt het Mark (Marco della Zecca of Munt-
mark) verdeeld in 8 Oncie a 24 Denari a 24 Grein, en weegt

234,997 grammes. Tot bepaling van het gehalte is het Mark
voor het goud verdeeld in 24 Karaten a 24Particoli, en voor

het zilver in 12 Denari a 24 Greinen.

In Rome wordt het gewicht bepaald bij het Libbra Romana

,

verdeeld in 12 Once a 24 Denaria 24 Grein, wegende 339,121
grammes. Tot bepaling van het gehalte is de Libbra verdeeld

voor het goud in 24 Karaten en voor het zilver in 12 Ons
a 24 Denari.

In Zwitserland wordt het gewicht van goud en zilver be-

paald volgens het nieuwe stelsel in Ponden, verdeeld in 10^^

en 100»*^ deelen, en wegende 500 grammes. Tot bepaling van
het gehalte wordt het Pond verdeeld in 1000 deelen. Vroeger
rekende Bazel het goud bij het Pond, dat gelijk was aan 337,07
grammes, en het zilver bij het Pond, dat gelijk was aan 467,6
grammes; Geneve bij het Parijsche Markgewicht van 244,753
grammes, en Zurich bij het Zuricher Markgewicht van 234,919
grammes. Tot bepaling van het gehalte was het Mark ver-

deeld voor het goud in Karaten en Greinen, voor het zilver

in Looden en Penningen.

Behalve goud en zilver wordt nog tot de edele metalen ge-

rekend te behooren het platina , waarvan ook gedurende eenigen

tijd in Rusland munten geslagen werden, doch het beperkte

gebruik van dit metaal, maakt dat het niet zulk een algemeen
handelsartikel is als goud en zilver, terwijl daarbij ook slechts

zelden vermengingen voorkomen.

De Goud- en Zilverrekening bevat dus:
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1. de berekening van het gewicht;
2. de berekening van het gehalte;

3. de berekening van de waarde.

J. DB BEREKENING VAN HET GEWICHT.

Wanneer men een of meerdere baren goud of zilver koopt,
dient men te kunnen bepalen, hoeveel fijn gewicht die inhou*
den, als opgegeven is het brutogewicht en het gehalte, hetzij
deze opgave in onze gewichts-eenheden of in die van andere
natiën voorkomen. Wij hebben dus in de eerste plaats;

«. De berekening van het fijn gewicht.

Deze berekening geschiedt door een regel van drieën, of
volgens eene bekorting daarvan, zoo als door de vohende
voorbeelden genoegzaam blijken kan.

Hoeveel fijn goud bevat eene baar goud, wegende Bruto
3,2675 Kilogr. per gehalte van ^*yiooo?

3,2675 kilogr. a 912
65350

294 075

2,97996 kilogr. fijn goud.

Hoeveel fijn zilver bevat eene baar zilver, wegende Bto.
8,765 kilogr. van 12 Va Lood fijn?

8,765 kilogr. a 12*/.

8 Lood is . . . 4,3825
4 „ „ ._. . 2,19125

y« M „ . . . 0,2739

6,84765 kilogr. fijn zilver.

Hoeveel fijn zilver bevat eene partij Russisch zilver, we-
gende Bto. 1 Pud 12y4 pond van de keur 83. 32?
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1 Pud 1274 Pond = 52 Pond 24 Sol. bruto.

TIE. 12

. 13. 6

. 4. 34

. 1. eoy*

. —. 17*/i»

48 Sol. = Vs . . . .

24 „ y> van 48

8 „ */» „ 24

3 „ yi „ 24

32 Dol. = y« „ y» „ 3

45Pd. 34V6Sol.fijn.

Hoeveel standaardzilver bevat in Engeland eene partij zil-

ver, wegende Bto. 16 Pond 9 Oz. 5 dwts. per gehalte van W.

4 dwts. 8 Gr.?

Het standaard zilver is 11 Oz. 2 dwts.

af Jf^ 4 „ 8 gr.

het gehalte is dus 10 Oz. 17 dwts. 16 gr.= 217y8 dwts.

derhalve 222 ; 217ys = 16 Pd. 9 Oz. 5 dwts. : x

waaruit ar = 16 Pd. 5 Oz. 6V* dwts.

Voorbeelden toi oefening.

521. Hoeveel fijn zilver is vervat in de volgende staven:

a. Een staaf, wegende Bto. 3,725 Kilo a jW%.
b. „ „ „ >9 8,164 „ „ TuoiF-

e. „ „ „ » 5,6782,, » ^uoV
522. Hoeveel fijn goud bevat eene baar, wegende Jöto. l,/ö5

Kilo, a 20 Kar. 6 Greinen?

523. Iemand ontvangt van de Ned. Bank de volgende baren

Goud, wegende:

a. Bto. 2,07845 kilo a V^^Vir ^i^'

b. „ 1,0736 „ „ /oVïï

e. „ 0,875425 „ „ ^\y^
d, „ 2,51325 „ „ T(jur^

hoeveel fijn goud zal dit te zamen zijn?

524. Iemand ontvangt uit Hamburg eene hoeveelheid zilver,

wegende Bto. 52 Mark 14»/4 Lood, a 912 fijn; hoeveel

bedraagt dan het Netto gewicht?

525. B. ontvangt uit Londen vier baren goud, wegende:

W. 1. Bto. 3 Pd. 9 Oz. 12 dwts. vanM. O C. V« Gr.

„ 2. „ 2 „ 8 „ 10 „ „ W. 1 „ ly. „

3. „ 4 „ 10 .. 15 „ „ M. 1 „ y*

99

99

«J

»

»

i>

9>

ii

jj

»>

i> 8 99 »> W. 2 99

9>

99

hoeveel pond standaardgoud heeft hij dan?

526.

527.

528.

529.

530.

531.

532.
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En hoeveel fijn goud Eng. gewicht zal dit bedragen?

Hoeveel fijn zilver bevatten in Parijs 26,2 Kilogramme

zilver van 884 fijn?

Hoeveel fijn zilver rekent men in Hamburg in eene partij

Fransche Vijf-Francsstukken, wegende 9 Pond 18y4 Lood

(1 Pond = 32 Lood) van yio fijn?

Eene partij Pruisische Frederiks d'Or weegt in Peters-

burg 12 Pond 36 Sol. 72 Doli, en wordt aangenomen

a 86 Sol. fijn, hoeveel fijn goud Russ. gewicht bevat

deze partij?

In New-Orleans koopt men 2 baren goud, wegende te

zamen 6 Pond 5 Oz. 2 dwt. 6 gr., met de keur M
1.2Va; als men deze baren laat versmelten tot standaard

goud, hoeveel ponden, enz. zal men dan hebben?

Een baar fijn goud, wegende 2 Pond 7 Ons 12 dwts.

15 Gr., wordt versmolten tot standaardgoud, hoeveel

zal zij daardoor in gewicht toenemen?
G. ontvangt uit Londen vier staven zilver:

N». 1. Bto. 6 e 8 Oz. 12 dwts. van B 0. 7y. dwts.

i9

99

99

2.

3.

4.

ii

99

53

99

9J

99

10

4

O

99 15

» 8'/,

1899

99

99

99

99

99

99

L 0.13'/.

M 0. ly.

W 0.12

99

99

99

533.

534.

535.

hoeveel Eng. pond. standaardgewicht zal dit zijn?

Eene staaf zilver van 12 Pond 11 Oz. 15 dwt., van de

keur W. 1.3'/4 , moet tot standaardzilver versmolten

worden; hoeveel zal die dan aan gewicht moeten ver-

liezen ?

Hoeveel fijn goud en zilver bevat een staaf goud wegende
Bto. 5 Pond 8 Oz. 10 dwts. W. 2.2, als 1 Pd. Bruto
36 dwts. fijn zilver bevat?

Hoeveel tolpond muntgoud van 900 deelen fijn bevat
eene partij Russisch goud, wegende Bto. 15 pond 36
solotnik van de keur 88?

ö. Berekening van het fijn gewicht in Nederl. gewichtseenheden.

Wanneer men op vreemde plaatsen edele metalen inkoopt,
dan moet men de hoeveelheid fijn, die men ontvangt, niet

alleen in de vreemde gewichtseenheden weten, maar ook in

'^4^
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onze gcwichtseenhcdcn kunnen uitdrukken, om daardoor zoo-

veel te gemakkelijker tot de waardebepaling of vergelijking

van den koers te kunnen komen. "Wanneer men volgens de

vorige opgaven het fijn gewicht heeft gevonden, geschiedt het

overige door eene enkele herleiding, volgens de hiervoor op-

gegeven verhoudingen. B. v.

Hoeveel Ned. gewicht fijn bevat eene baar goud, wegende

1 Pond O Oz. 19 dwt. 20 gr., van de keur W. 6.I72?

Standaard goud 11 Ons 2. =222 dwts.

W. O „ 6.1>= 6V1699 »9

het gehalte is dus 215*yi« dwts.

240 : 215"/i« = 1 P. O Oz. 19 dwt. 20 gr. : a?,

waaruit

120 = V» 0. 6. 9. 22

60 = ,, van 120. . —. 3. 4.23
30 = „ „ 60. . — . 1. 12. iiy«

5 = V« „ 30. . —.—. 5. 9"/ii

»/i6= Va» „ 30. . —.—. 1. ^A*

Pond 0.11. 13. 18'*7iw = 5610'*Vim Grein.

5610**yiM Grein Eng. gewicht a 373,24 gramme

3732éO
233944

186620
96 . . 18662

48 . . 9331

4 . . 777

1 . . 194

.1!

2094166,05 ged. door 5760,

geeft aan Ned. gewicht fijn 363,57 gramme.

Voorbeelden tot Oefening.

536. Hoeveel Ned. gewicht fijn bevat eene baar zilver, we-

gende in Hamburg 15 Mark 3 Lood 1 Quentchen, heb-

bende een gehalte van 875 fijn.

637. Hoeveel Ned. fijn gewicht bevat eene partij zilver, ge-

wogen te Petersburg 4 Pud 25 Pond 48 Solotn. , van

de keur 86 Sol. 24 Dol.?

638. Hoeveel Ned. gewicht fijn zilver bevat eene partij zilver.
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gewogen te Londen 3 Pd. 10 Oz. 15 dwts. van de keur

M. 4 dwts. 6 gr.?

539. Hoeveel Ned. gewicht fijn goud bevat eene partij goud,

wegende in New-York 5 Pd. 8 Oz. 12»/* dwts., van de

keur W. O C. 2»/» Gr.?

540. Hoeveel Ned. gewicht fijn zilver bevat eene baar zilver,

wegende in Madrid 12 Mk. 4 Ons 6 Och. 48 Gr. , van

de keur 10 Din. 16 Gr.?

2. DB BEREKENING VAN HET GEHALTE.

Hoofdzakelijk komen hier twee onderscheidene bewerkingen

voor, en wel het berekenen van het gehalte , wanneer gegeven

is het Brutogewicht en het fijn gewicht, en het berekenen van

het gehalte, dat voor eene hoeveelheid goud of zilver op de

eene of andere plaats moet aangegeven worden, wanneer het

gehalte daarvan op eene andere plaats gegeven is. Wij hebben

dus eerst:

a. Het berekenen van het gehalte uit Tiet gegeven

Bruto- en fijn gewicht

Deze vragen komen in de practijk maar weinig voor, daar

meestal het Bruto gewicht en het gehalte bekend zijn. De
bewerking is eenvoudig deze:

Een baar goud weegt Bruto 0,765 Kilo en het fijn gewicht

is 0,68425 Kilo, dan is het gehalte

0,68425 X 1000 : 0,765, of

684,25 : 0,765 = 894,5 duizendste deelen;

of:

Eene partij zilver weegt 16 pd. 10 ons 15 dwts, wat zal

daarvan het gehalte zijn, als die 14 pd. 8 Oz 12 dwts standaard

zilver bevat:

pd. Bto. pd.

16. 10. 15 : 14. 8. 12 = 222 : a?

4055 : 3532 = 222 : 4?

3532 X 22^
4055

dus 222^193'/i = 28yi of W 1 Oz 8Vf dwt.
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Voorheelden tot Oefening,

541. Wat is het gehalte van eene partij zilver, wegende
Bruto 5,485 Kilogr. en bevattende 4,975 Kilogr. fijn zilver?

542, Wat is het gehalte van eene partij goud, wegende in

Londen Bruto 4 pd. 8 oz. 15 dwts. en bevattende 4
pd. 3 oz. 10 dwts. 18 gr. standaardgoud?

643. Wat is de keur van zilver, wegende in Petersburg
Bruto 1 pd. 25 pd. 72 Sol, en bevattende fijn zilver

1 pd. 4 pd. 25 sol. 72 DoH?

h). De berekening van het gehalte op eene andere plaats.

Als het gehalte van eene partij goud of zilver te Berlijn,

Weenen, Londen of elders gegeven is, dan kan het veelal

noodig zijn te bepalen, wat dit gehalte zal zijn op eene an-

dere plaats. Ook kan men hiertoe brengen de vraag van het

gehalte van het oude goud en zilver gewicht in het nieuwe te

herleiden. De bewerking van een en ander geschiedt door een
regel van drieën, b. v.

:

Welk gehalte heeft het goud, dat in Petersburg de keur
heeft van 84. 48.

96 : 84y« = 1000 : x
oi X = 169000

= 880*/24 duiz. deelen.

192
of hoeveel duizendste deelen bevat goud van 23 Kar. 6 Greinen,

24 : 23y2 = 1000 . x
X = 23500

= 97976 duizendste deelen.
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Voorbeelden lot oefening,

544. Wat is in Amsterdam het gehalte van eene partij goud

,

in Londen gekeurd M. 0. C. 3Vb Gr.?
545. Wat zal in Amsterdam het gehalte zijn van 4 baren

goud, die in Londen het volgende gehalte hebben:
de 1ste. M. IC. ly. Gr.

„ 2de. M. 00. 3% Gr.

de 3de. W. 00. 2y, Gr.

de 4de. W. 20. IV* Gr.
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546. Wat zal in Londen het gehalte zijn van goud, dat in

Amsterdam 912 duizendste deelen gehalte heeft?

547. Amsterdam heeft zilver van 850 duizendste deelen ge-

halte, hoe zal dit gehalte zijn in Petersburg?

548. Hoe wordt in Engeland goud van 833V3 deelen fijn gekeurd?

549. Hoe wordt in Frankrijk het Russische zilver van de

keur van 92. 16 genoemd?
n^c j •

550. Hoeveel Karaten en Greinen heeft goud van 945 dui-

zendste deelen?

3. DE BEEEKENING VAN DB WAAEDE.

In den regel wordt de prijs van het goud en zilver bepaald

bij de eenheid van het gewicht fijn , en de meest voorkomende

vraag is derhalve, hoeveel het bedrag zal zijn van eene hoe-

veelheid edel metaal van een bepaald aangewezen gehalte naar

den opgegeven koers , doch men kan ook vragen wat de prijs

zal zijn van het fijne goud en zilver, als die van de bruto-

hoeveelheid van een zeker gehalte bekend is.

Hierbij kan ook de vraag gebracht worden, om nit de gc-

gevene koersen de betrekking te bepalen, die tusschen goud

en zilver bestaat.

a) Het berekenen van de waarde uit den gegeven koers.

Hierbij maakt men veelal gebruik van den kettingregel, zoo

als uit de volgende voorbeelden blijken kan.

Wat zal de waarde zijn van 1,625 kilo goud van ""/looo,

als de Agio is 12 ^o.

a?— 1,625 Kilo Bruto.

1000— 840 Kilo fijn.

1-/1442,60.
100— 112.

waaruit x = ƒ2205,45.

Wat kost in Londen eene baar goud, wegende Bruto 1 Pd.

10 Oz. 15 dwts., van de keur M. O O. TA Gr., als de koers van

het goud is 77^'» Sh.?
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X— 22V* Oa. Bruto.

82 — 23V» Oz. Standaardgoud.

1 _ 77y, Sh.

«0— 1 £.

waaruit j? = £ 94. 3/4.

Voorbeelden tot Oefening,

551. Wat kost in Amsterdam cene baar goud , wegende Brttto

2,08125 Kilogr. a 'Viooo, als de Agio is 14 V* pCt.?

552. Wat kost in Parijs een baar zilver, wegende Bruto 8,765

Kilogr. a "*/iooo, als de Agio volgens het nieuwe tarief

is 4700.

653. Hoeveel kosten in Berlijn 10 Tolpond 15 Lood zilver van

816 deelen fijn, als het pd. fijn betaald wordt met 29V3 Th. P

654. Wat zal de prijs zijn van 14 Pond 64 Sol. 24 Doli goud

van de keur 90.48, als de koers van het goud is Z.R.

342,50P

655. Wat kost in Londen eene staaf zilver, wegende Bruto

5 Pd. 9 Oz. 18 dwts., van het gehalte W. 1 dwt. 8*/»

Gr., als de koers van het zilver is S»/* Sh. st.?

556. Wat kost in Madrid eene baar goud, wegende Bruto

6 Mark Kast. 6 Onza 4 Tomines a 22 Kar. ly. Gr.,

als de koers is 3165 Realen de Vellon?

557. Wat kost in Parijs 1 Kilogr. fijn goud, als 1 Weener
Mark Dukaten goud van 23ys kar. kost 488 fl. O. W.
en 1 Weener mark = 280.64 grammes, en 100 fr. =
fl. 51 Va O. W. is?

558. Wat kost eene vergulden staaf , die 1.205 kilogr. weegt,

als het zilver een gehalte heeft van 812 fijn en tot het

vergulden 3.25 gramme fijn goud gebruikt is; als de

prijs van het fijn zilver is ƒ104.50 en van het fijn goud

12 pCt., wanneer men daarenboven 15 pGt. aan arbeids-

loon berekent?

559. In Hamburg worden verkocht:

10 Mark 8 lood oude Fr. krooncn .

24 „ 10 „ Amer. Zuil. piast .

16 „ 6 ,, Conv. Munt ....
16 99 IS >5

a 8877. fijn.

„ 9097. „

„ 830

Oost 20 kreoz. stok „ &10
9»

ff
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tot den koers van 27 MBco. 12 Sch. per Hamb. Mark

van 982 deelen fijn; hoeveel zal men daarvoor ontvangen
!"

560. A. ontvangt uit Valparaiso 5 staven zilver wegende.

W "l Bto 138 Mk 6 ons gehalte 11 din 19 gr.

„ 2 „ 120 „ 4 „ .
» 11 » \\ »

; 3 „ 142 „ 3 „ 2 oit „ 11 ..
11'/...

.. 4 „ 120 „ 4 .. » \\ »
I*

"

5 90 „ —
.. '' " ' "

waarvan 'n«. 3 per Mark 109, N». 4 per idem 116 en

N" 5 per idem 41 grein fijn goud bevat; als de prijs van

het zilver is 8'/. dollar per 264 gr. fijn van het goud

135V4 dollar per 4400 gr. fijn is en hem daarenboven 502

dollar 4 realen aan uitgaande rechten, expeditie en com-

missie berekend worden, wat moet hij dan betalen, als i

dollar= /2.45 is?

b. Het berekenen van de waarde van het fijn goud en

goud en zilver.

Deze bewerking is het omgekeerde van de voorgaande ;
de

waarde van de geheele hoeveelheid is gegeven ,
alsmede het

eehalte, en men wenscht daaruit den koers te bepalen. 15. v.

Hoeveel is de Agio, als goud van «Yiooo in Amsterdam ver-

kocht wordt voor ƒ 1425,40 ?

850 : 1000 = / 1425,40 : x

waaruit x ^ . . . .f 1676,94

de standprijs is. . . - 1442,60

aldus verhooging . . f 234,34

f 1442,60 : 100 =^ ƒ 234,34 : x

waaruit x = 167* % Agio.

In Rusland worden W/^ pond zilver van de keur 85 ver-

kocht voor ZR. 931,60, wat kost dan 1 pond fijn?

Bto. 46 pd. 24 Sol.

48 = y^ ..... . 23 pd. 12

24 = lA 11 yy 5*

12 = Va 5 » 75

1 = l/l2 . . . . . — „ 46'/4

"Pd. 40 pd. 91V4

\



! r

234

Pd. 40.91»/* : 1 == ZR. 931,60 : x

waaruit x = ZR. 22,75

of door eenen kettingregel

X — 1 pond fijn

85 — 96 pond Bto.

46'/4 — 931,60 ZR.

waaruit x = ZR. 22,75.

Voorbeelden tot Oefening.

561. Hoeveel bedraagt het Agio, als in Parijseene staaf goud

wegende 8,1625 kilogramme van '^^ooo, verkocht wordt

voor Frcs. 22925?

562. Hoeveel bedraagt het agio als in Amsterdam 3.55 kilo

goud van 800 fijn verkocht is voor ƒ 4568.15?

563. Wat is de prijs van het ons standaardgoud in Londen,

als 8 ons 15 dwts B 2. 2. verkocht zijn voor £ 34.19/ 7 d ?

564. Wat is de prijs van het ons standaardzilver in Londen,

als 360 ons 13 dwts 12 gr. W 1 Oz 12 dwts verkocht zijn

voor £ 90. 6/?

565. Hoeveel bedraagt het Agio, als 25 ons Trooisch Rnss.

Imperialen van 88 fijn in Amsterdam verkocht zijn voor

f 113L11?
566. Hoe groot is de premie van het zilver in Parijs, als

5.25 kilogr. van 725 fijn, verkocht zijn voor fr. 854.12 ?

e. De berekening van de verhouding tusschen Goud en Zilver.

Daar de prijs van het zilver dikwijls , als maatstaf voor

alle waarden, de minste veranderingen ondergaat, wordt de

waarde der edele metalen ook wel bepaald door de opgave

van de verhouding, waarin die prijzen tot elkander staan,

daarbij de prijs des zilvers als eenheid aannemende.

Deze betrekking kan men vinden door de prijzen der onbe-

werkte metalen, en door de waarde der verschillende munten

,

maar alleen van het eerste kan hier sprake zijn, en dan kan

die verhouding zoowel door de waarde van het fijne metaal

als door die van het bruto metaal gevonden worden.

B. V. Wat is de verhouding van het goud en zilver in

Amsterdam, als 1 kilo fijn zilver verkocht wordt voor jf
105,—

en het Agio van het goud is 14 pet.
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Standprijs van het goud /^ 1442,60

Agio 14 pCt. . . . - 201,96

ƒ1644,56

f 1644,56 :
/• 105 = 15,662.

, , «, ,

Wat is de verhouding van het goud en zilver, als 1 lol-

pond goud van 750 fijn kost 347V. Th. en 1 dito züver van

812V^ fijn 24y8 Th.?

X — 1 Tolp fijn goud.

750 — 1000 dito Bruto

1 _ 34772 Th.

248^g _ 1 ïolp. bruto.

1000 — 812'/» pond fijn.

X = 15.444.

Voorbeelden tot Oefening.

567. Wat is de betrekking tusschen goud en zilver, als in

Frankrijk het goud verkocht wordt volgens het^ nieuwe

tarief, met 6yoo en het zilver met 2V2«/oo Agio-

568. In welke betrekking staan het goud en zilver m Enge-

land , als 1 Oz. standaardgoud kost £ 3.18 en i uz.

standaard zilver 5 Sh. 3 d.?
, vi. > «/ti

569. In Rusland wordt het Pud ^^^^^'^'^i;^^^^^^

910 en 1 Solotnik fijn goud a ZR. 3,60 met 3 A Agio

voor het zilvergeld , wat is dan aldaar de betrekking

tusschen goud en zilver?
^, , ^ ,, n qaqk i /ï

570. In Engeland kost 1 Oz. goud van M. 1 C. /.Gr. ^Oj>/^-^/*-

en 1 Oz. zilver van de keur W. 1 dwt. 6 Gr. 4/i Sh.,

wat is dan aldaar de betrekking tusschen goud en zilver .^

MUNTREKENING.

Munten zijn regelmatig gevormde metaalplaten van bepaald

gewicht en bepaalde waarde; zij zijn van een stempel voorzien

en worden als Geld, d. i. als algemeen ruilmiddel gebruikt,

ledere munt is dus geld, maar alle geld is daarom geene

munt, want, onder geld verstaat men in het algemeen eik

ruilmiddel, waarvoor men zich andere behoeften verschaften

kan, onverschillig van welke stof en van welken vorm hetzij.

Papiergeld is dan ook geene munt, en onjuist is de uiir

drukking gefingeerde munt , voor zoodanig geld ,
als m het ge-
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heel niet geslagen wordt, maar dat toch in enkele landen tot
bepaling van de waarde van verschillende artikelen dient, zoa
als b. V. het Mark Banco in Hamburg, beter zoude men
zeggen gefingeerd geld.

Tot het munten bedient men zich voornamelijk van goud
en zilver, daar deze in vergelijking van andere voorwerpen
eene groote waarde hebben, en eene kleine hoeveelheid dus
eene veel grootere van andere artikelen kan vertegenwoordigen,
alsmede omdat hunne waarde aan weinig wisselingen onder-
hevig is. Verder komt daar nog bij hunne duurzaamheid,
daar zij maar door weinig zuren aangetast , en uit oplossingen
met een gering verlies weder afgescheiden worden, benevens de
gemakkelijke verdeeling in kleinere stukken zonder eenig aan-

. merkelijk verlies. In Rusland is men wel begonnen Platina
munten te slaan

, maar weinige jaren daarna is dit besluit
ingetrokken

, en zelfs , terwijl zij nog bestonden , was niemand
tot het ontvangen daarvan verplicht.

Alleen die munten, welke eene zeer kleine waarde moeten
voorstellen

, worden van een goedkooper metaal , meestal koper,
vervaardigd

, maar deze munten zijn niet voor groote betalingen
bestemd, en behooren tot de zoogenaamde Pasmunten, die
alleen in het land , waar zij geslagen zijn , circuleeren.

Bij het munten wordt het goud en zilver nooit geheel
zuiver bewerkt, maar is altijd met een grooter of kleiner
allooi

,
dat thans bijna overal koper is , vermengd. Wanneer

het koper meer dan de helft der geheele massa bedraagt, dan
noemt men dit mengsel billioen ; men heeft derhalve goud en
zilver billioen, en de daarvan geslagene munten heeten billioen-
munten, m Spanje b. v. (realen de velon of belon).
De munten, die niet alleen bestemd zijn om af te passen,

maar voor de algemeene circulatie, noemt m^n courant-munten.
Idj moeten, hoe klein zij ook zijn mogen, en onverschillig of
ZIJ met meer koper zijn vermengd of niet, altijd betrekkelijk
evenveel fijn metaal bevatten; b. v. 6 Pruisische V^ Thaler-
stukken bevatten veel meer koper , maar toch juist evenveel
fijn züver als een Thaler, terwijl bij de pasmunten b. v. de
bilbergrosch 30 stuks slechts V* gedeelte van het zilver be-
vatten van een thaler; zoo bevatten 4 25 centsstukken onge-
veer 9.152 gramme zilver en 10 dubbeltjes slechts 8,96 dito
terwijl 1 gulden 9.45 gramme fijn zilver heeft.
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Om de onkosten van het munten te dekken, wordt door-

gaans een weinig minder gehalte aan het muntmetaal gegeven,

dan men daar anders voor zoude kunnen koopen. Dit onder-

scheid noemt men den muntslag. Bij de zilver courantmunten

is deze zoo gering, dat daardoor vooral bij de kleine munten

de onkosten niet altijd gedekt zijn; bij de pasmunt is de

muntslag veel aanzienlijker.

Daar het eene bijzondere inspanning zoude kosten, de

zwaarte en het gehalte der munten altijd met de uiterste

nauwkeurigheid af te meten, wordt aan de muntmeesters eene

kleine afwijking in gewicht en gehalte toegestaan, welke af-

wijking het Remedium of de ruimte genoemd wordt.

Het bruto gewicht van de munten noemt men het schroot,

het fijn gewicht het korens het getal, dat aanduidt hoeveel

stukken van de eenheid der munt uit eene gewichtseenheid

geslagen worden , de Muntvoet , Valuta of Wahrung.

Wij laten hierbij volgen eene opgave van de hoofdmunten

der voornaamste handelsstaten , aangevende de benaming, het

aantal stukken op een kilogr. fijn, het gewicht in grammes en

de waarde ongeveer in Ned. Court.

üTederlaiidscIie J!lfl«iflitspeelëB« seltert de wet

Namen der Munten. Gewicht. Gehalte. Hoeveel-
heid FIJN.

Ruimte of

Remed.

Standpenningen

De Gulden. .

De Rijksdaalder

De halve Gulden
Pasmunt.

25 Centsstuk .

10

5 „
1 Cent. . .

V» „ . . .

Negotiepenningen.

De gouden Willem
Dukaat

10 gram.

25

5

j>

3,575

1,4

0,685

3,845

1.922

JJ

99

i>

J>

ii

99

6,729

3,494 „

0,945

0,945

0,945

0,640

0,640

0,640

zuiv. kop.

9,45 gr.

23,625 „
4,725 „

2,288 «

0,896 „

0,438 „

iV^
2

6

1

1

2 700

99 99

0,900

0,983

99

99

99

9»

99

6,056

3,4345 „

ly. 99

99 99

Van de gouden Willems worden halve en dubbele en van

de gouden Dukaat dubbele stukken geslagen.
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Vreemde jflantspeciëii <9Silver.>

Plaatsen.

Antwerpen
Athene .

Berlijn .

Bern. .

Calcutta.

Christiania

Florence

Frankfort a/M
Hamburg .

Kopenhagen
Laguayra .

Leipzig

.

.

Lima . .

Lissabon •

Londen • .

Madrid . .

Mejico . .

Napels . .

New-York .

Parijs . .

Petersburg

.

Bio de Janeiro

Home .

Santiago

Stockholm

Weenen

.

Namen dek
MUNTEN.

Stuks op

1 KIL.

ÏIJN.

Franc

Drachme
Thaler

Franc
"Ropij

Specieth.

Lire

Florijn

MBco.
M. Court.

Riksdaler

Peso Macq
Thaler

Peso fuerte

Tostano

Kronen
Duros
Piaster

Zuil. dito

I
Dukaat
»/» dollar

Franc
Roebel

Milreis

Scudi

Piaster

Riksdaler

Florijn

Gehalte
IN

1000 d.

20

200
250
60

200
9375
39^720

200
105
iisys

14575
80

55V«
60

467:
87Vii

38730

4272
41*5

41
52^/10

89^/10

200
56

8572.

417^0

4479

156
90

900
900
900
900

9I6V3

875
900
900

875
750
900
900

916V»
925
900
900
902>
833V8
900
900
868

9I673

900
900
750
900

Waarde
IN Ned.
Court.

/0.47V*
0.4iy*

1.75

0.4774

L15

2.72V«
0.47V4

0.98V2
0.90

0.70

1.30

1.90

1.75

2.25

1.20

3

„2.48

„ 2.55

„ 2.55

„ 2.00

„ 1.18

„ 0.477i

1.90

1.22

j>

9>

»

»

5>

>9

»

i>

}y

93

»

»

>j

ff>

»

»

9t

2.55

2.36

„ 0.67

..1.15

ii

jj

1,

\\\
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Vreemde miiiitBpeciëii <€rOUil«>

Plaatsen.

Alexandrië .

Antwerpen .

Athene . .

Berlijn . .

Bern . . .

Bremen . .

Buenos Ayres

Calcutta . -

Columbia .

Florence. .

Frankfort a/M.

Hamburg .

Hannover .

Kanagawa .

Konstantinopel

Kopenhagen
Leipzig .

Lima.
Lissabon.

Londen .

Lubeck .

Madrid •

Mejico .

Napels .

New-York
Parijs. .

Perzië •

Petersburg

Namen der
Munten.

Stuks op

1 kilo

FIJN.

Bedidlik^

10 franc st.

20 drachm.

Friedr. d'or

Kronen
Louis d'or

(Pistolen)

Louis d'or

Onzas
Mohurs
Condor

80 Fiorine

Dukaten

91

»
Kobang
Medsjide

Pistolen

Aug. d'or

Sols

Coronas

Sovereign

Dukaten
Doblonen

Oncette

7» Eagles

20 fr. stuk.

Toman
Va Imperial

Dukaten

133V4
350.92

192Vs

165.78

100
145.25

45.34

93.53

67.75

3oy3

290.53

292.6

290.53

139.5

151.29

168
165.78

39.11

61.51

136.57

292.6

133.3

42»/

265.14

132.28

1727»
230.36

168

292V»

Gehalte
IN 1000
DEELEN.

Waarde.

874
900
900
902>
900
900

815
916%
900
1000

986V9

979V6
986»/

635
916
895'

6

9027»
900
9I673

914

979M6
900
875
996
900
900
972%
916>/s

9797*

I

ƒ11.96
4.56

8.30

9.66

16.—
10.—

»

»

}>

»

»

„ 35.30

„ 17.10

„ 23.60

52.18

5.50

5.47

5.50

10.50

10.58

9.52

9.52

40.91

27.—
11.72

5.47

12.—
37.90

5.10

12.10

9.30

6.95

9.52

5.47

>>

>j

»>

»>

»

»

»

»

»

j>

99

99

99

99

99

99

99

>9

99

»

I
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Plaatsen.
Namen der
MUNTEN.

Stuks

1 KIL.

ÏIJN.

Gehalte
IN 1000
DEELEN.

Waarde.

Rio de Janeiro

Rome .

Santiago.

Stockholm

Tunis

Turijn ,

Weenen .

. 20 milreis 60.84 916V3

. 10 Scudi 64.1 900

. Condors 60.85 900

. Dukaten 294 975V5

. Zecchino 443 885yis

. 10 Lirestuk 344V. 900

. Dukaten 290.53 986y.

f 26.30

„ 24.95

„ 26.30

5.44

3.60

4.64

5.50

>j

99

»

i9

De beide hoofdvragen, die bij de Muntrekening voorkomen,

hebben betrekking tot het gewicht en tot de waarde der munten.

L Gewichtsberekeningen.

a. Berekening van het Bruto gewicht.

Het Brutogewicht van een muntstuk kan berekend worden

uit het aantal stukken, dat uit eene gegevene hoeveelheid

Bruto- of fijn metaal geslagen worden. B. v. Hoeveel grammes

weegt een Pr. Frederik d'or?

X — 1 'Ft. d'or

165.78 — 1 kilo fijn.

902V» — 1000 kilo bruto

1 ^ 1000 gr.
,

X = 6.681 grammes.

Hoeveel grammes weegt een 20 Francsstuk met het volle

remedium ?

a? — 1 20 fr. stuk.

172V9 — 1000 gr.

9 — 10 „ bruto

1000 —998 met rem.

X = 6.4387 gramme.

Hoeveel Eng. Troypond wegen 1000 stuks Deensche dubb.

Pistolen?

241

w — 1000 stuks D. P.

84 — 1 kilo fijn.

89576 — 1000 kilo bruto

373,24 — 1000 Eng. pond.

(v = 35 pond 7 oz. 5 dwt. 2 gr.

Voorbeelden tot Oefening.

571. Hoeveel Eng. Troypond wegen 2400 gulden N. Court.?

572. Hoeveel grammes wegen 600 Eng. kronen met een re-

medium van P/2V00?

573. Hoeveel grammes wegen 840 Eng. Sovereigns met be-

rekening van IY2 °/oo remedium ?

574. Hoeveel Eng. Troypond wegen 1250 Russ. halve Impe-

rialen met 2 700 remedium aan het gewicht en IV2 ^jw aan

het gehalte?

575. Hoeveel gr. wegen 320 Oostenr. dukaten, 500 Medsjide's

en 450 Scudi te Rome, allen gewogen met eene ruimte

van 2 %o ?

576. Hoeveel Eng. Troypond wegen 640 Holl. dukaten?
577. Hoeveel Russ. gewicht hebben 750 gouden Willems?
578. Hoeveel verschilt het gewicht van 1200 gouden Willems

en 1000 Eng. Sovereigns?

579. Hoeveel Eng. Troypond wegen 2400 Mejicaansche dollars ?

580. Hoeveel Eng. Troypond wegen 1440 Z. Roebels?

b. Het berekenen van het aantal stukken.

Het aantal stukken, dat uit een zekere gewichtseenheid,

hetzij bruto, hetzij fijn metaal kan geslagen worden, hangt af

van het bruto gewicht en het gehalte. B. v.

Hoeveel 20 Francstukken gaan op I Tolpond bruto, als

het stuk 6,425 Grammes weegt?

500 : 6,425 = -4^^ = 77,82 stuks.
0,257

Hoeveel Russische halve Imperialen gaan op 1 Kilogr. , als

zij van goud van de keur J^8 geslagen worden, en 08*^5 stuks

een pond fijn in Petersburg- wegen?

11

II
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X — 1 Kilogr. Bruto

0,4095 — 1 pd. Rusl. Bruto

96 — 88

1 _ 68yi5 stuk

l(

!ï

waaruit x =152,8 stuks.

Hoeveel 5 Erancstukken bevat 1 Mark fijn zilver, ï.is 4jU

stuks 1 Kilogr. wegen en het zilver «'Viooo fijn is?

X — 1 Mark fijn

4,276 — 1 Kilogr.

9 _ 10 Kilogr. Bruto

1 — 40 stuks

X = 10,394 stuks.

Voorbeelden tot Oefening.

581. Hoeveel Roebels wegen 1 Kilogr., als het stuk 4,86 Sol.

582. Hoeveel Eng. Sovereigns gaan op 1 ï^^^ssjschJPud ,
als

het stuk ^>23 Onzen Trooisch weegt en 100 Lug. Iroy-

ponden = 91,143 Russ. ponden zijn?

583. Hoeveel Holl. Rijksdaalders wegen te zamen 1 -bing,

TrovDond ^

584. Hoeveel Pr. Eriedrichs d'Or maken een gewicht van 25

Kilogram uit?
t iir i /»• i

585. Hoeveel Grieksche Drachmen gaan op 1 Mark fajn
,

ais

het zilver 14^5 lood is?
-, ..tj<

586. Hoeveel Gouden Penningen kan men slaan uit 15 Jl^ng.

Trovpond standaardgoud met r/^Voo ruimte?

587. Hoeveel Engelsche Kronen, uit Standaardzilver, we-

gende '%x Ons het stuk, bevat 1 Kilogram fijn zilver
r'

588 Hoeveel is het gehalte van een £sterling of Sovereign

wanneer 46«/4o stuks uit 1 Eng. Trojpond standaard ge-

slagen worden, en 1 stuk 134V2 grein weegt?

589 Welk gehalte heeft deN. Amcrikaansche gouden Adelaar

als hij bruto 258 grein Trooisch weegt en uit 1 kilogr.

fijn 66,14 stuks geslagen worden.

590. Hoeveel kilogr. fijn bevatten 1000 Zilveren Roebels van

de keur 83.32.

2. WAAKDE-BEREKENINGEN.

Bij de berekeningen van de waarde der munten onderscheidt

men de innerlijke waarde en de handelswaarde. De innerlijke

waarde eener munt kan men uitdrukken door de betrekking

tot eene andere munt van hetzelfde metaal, of in eene munt
van een ander metaal. De vergelijking van twee munten van

hetzelfde metaal geschiedt derhalve door de hoeveelheden fijn

metaal, die ieder bevat, met elkander te vergelijken, en de

daaruit ontstane betrekking in de kleinst mogelijk geheele ge-

tallen uit te drukken. Men noemt dit het Muntpari, en de

berekening daarvan is zeer eenvoudig. B. v. Wat is de ver-

houding tusschen den Pr. thaler en de Duitsche florijn?

Daar uit een tolpond fijn zilver 30 Thaler of 52ya florijn

geslagen worden, zoo heeft men:
30 th. = fl. 52y»

60 th. = fl. 105

en 4 th. = fl. 7.

Wat is het muntpari tusschen de Duitsche en de Oosten-

rijksche florijn?

52 V* rh. fl. = 45 fl. O. W. = 1 tolpond fijn.

105 rh. fl. = 90 fl. O. W."
7 rh. fl. = 6 fl. O. W.

Is de waarde der beide munten evenwel in verschillend ge-

wicht uitgedrukt, dan is de berekening omslachtiger.

B. V. Wat is het muntpari tusschen het £ sterling en de

Pr. Eriedrich d'or?

Volgens de tabel op blz. 239 heeft men:

165,78 Eried. d'or = 136,57 £sterl.

of 16578 „ = 13657 „

Daar deze getallen echter onverkleinbaar zijn, kan het

pari niet nauwkeurig in kleinere getallen uitgedrukt worden,
maar volgens het geleerde op bl. 21 en 22 Ie deel kan men
het bij benadering bepalen.

Men gaat namelijk te werk, alsof men den grootsten ge-

meenen deeler zocht, en vindt dan de volgende quotiënten:

1, 4, 1, 2, 12, 3 enz.

En hierdoor vindt men

:

11*
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5 Pr. Fried. d'or

6 „ »

17 „

220 „ n

647 „ n

4 £ sterl.

5

14

173
533 - enz.

»

»

ji

i>

591.

592.

593.

594.

595.

596.

597.

598.

599.

600.

601.

602.

603.

604.

605.

606.

607.

M

n
99

99

99

9»

Voorheelden iot Oefening,

Wat is het munlpari tusschen 1 Pr. th. en 1 Guld.

Nederl.
.

, ^ q ^ Willem.

Spaansclie dobloenen en Peruaansche sols

Engelscbe kronen en Euss. Zilveren roebels.

Pr Friedrich d'or en Holl. dukaten.

Holl. rijksd. en Deensclie riksdaler.

Francs en Braz. Milreis.

ï\. Oost. Wahr en Hamb. Mark Banco.

Port. Tostanos en Holl. gulden.

TTneveel is 1 En^. Sh. in Ned. Court. waard, als uit 1 Mg.

ÏoJpond s^^^^^^^ 66 stuks geslagen wordenP

Hoeveel is de waarde van 1 doll. Amerika m Th. Pr.

STJveel Francs zijn in waarde gelijk aan 1 ^^Iv Roebel

Ss 1600 roebels bruto 81 Russ. pond en het kilogr.

zilver in Parijs met 4%o premie is g^^^^™
'
, , . ,,^

Hoeveeï kilogr. fijn goud heeft men noodig tothet mun-

ten van £ 100 sterl.?
Imperial, als

Hoeveel is de waarde van 1 Kuss. naivt^ p

de koers van 1 Holl. dukaat is f 5.70

.

Wat is de koers van een Gouden Willem m Berj^jn

als het pond fijn

g-^^f^^/^^f ^^^o ft z^ gel^k aan
Hoeveel gouden Napoleons van ^u ii. z.jn ge

j

1 Gouden kroon?

608.

609.

610.

245

Hoeveel is de waarde van 1 gouden kroon in O. W.

florijn, als de verhouding van het goud tot het zilver

is 1 : 15*/^ ?
1 •! 1 j

Wat is de verhouding tusschen goud en zilver, als de

koers van den gouden Willem is /9.80V

Wat is de verhouding tusschen goud en zilver ,
in iLn-

geland als 023 £ uit 160 ons Troygewicht standaard-

goud , en 11 shilling uit 2 ons standaardzilver geslagen

worden ?

c. Het berekenen der Handelswaarde.

De Handelswaarde eener munt is tweeërlei :
eene betrek-

kelijke waarde, die gevonden wordt door den muntvoet, waar-

toe de stukken behooren , of door wettelijke bepalingen daax-

omtrent, en eene koerswaarde, die zich mede regelt door de

vraag naar en het meerder of minder gebruik van die Munteu.

De berekening der betrekkelijke waarde is niets anders dan

wat in de vorige afdeeling reeds geleerd is, en daarom spre-

ken wij hier alleen van de berekening der koerswaarde.

Onder koers van den dag verstaat men in het algemeen den

prijs, welke op dien dag voor zekeren wissel, geldsoort, effect

of actie betaald is geworden, en zoo onderscheidt men wissel-,

geld-, effecten- en actiënkoers, welke prijzen op bepaalde

dagen door de bankiers in vereeniging met de wisselmakelaars

worden opgemaakt in eene prijs-courant of koersbericht. Daar-

bij onderscheidt men twee grootheden , de eene standvastig of

onveranderlijk, de andere veranderlijk; de eerste wordt in de

noteeringen of prijs-couranten als bekend voorondersteld, en

dus niet uitgedrukt, zoodat de laatste alleen vermeld wordt.

Deze noteeringen hebben op verschillende wijzen plaats ,
als :

lo. per stuk, zoo als in onze Holl. munten en over het ge-

heel op al onze koersberichten , en 2^ percentsgewijze , zoo als

veelal in de Duitsche prijscouranten geschiedt, of ook nog

3<^. naar het Mark of Tolpond. Bij de percentsgewijze no-

teering komt nog in aanmerking de vaste waarde der stukken;

b. V. Louis d'or worden in Berlijn gerekend a 5 Th., in

Hamburg a 15 Mark; is nu de noteering in Berlijn 12 pet,

dan beteekent dit, dat 20 Louis d'or of 100 Th. Louis d'Or
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gelijk staan met 112 Th. Pr. Ct. of 336 Beo Mark. De

percenten welke op deze wijze hoven de waarde gerekend wor-

den noemt men agio, opgeld of premie, en die welke onder

de waarde zijn , verlies , rabat , disagio of perte. Is de koers

bepaald bij het stuk , dan geschiedt de berekening van het

aantal stukken, dat men ontvangt, meestal door eene enkele

deeling , maar is zij percentsgewijze of per pond opgegeven

,

dan geschiedt zulks door een Kettingregel of een Regel

van Drieën.
. . ^ i

Hoeveel Gouden Willems koopt men m Amsterdam voor

f 3724,80, a f 9,60?

f 3724,80 : f 9,60 = 388 stuks.

Hoeveel Kilo Ned. zilveren pasmunt wordt in Amsierdara

voor ƒ 725,60 verkocht, als de prijs van 1 Kilogr. fijn zilver

is f 104,50 ?

^ f 725,60

104,50 1000 Wigtjes fijn

640 1 Kilogr. pasmunt

X 10,84928 Kilogr.

Huotkoerseit op eenige der voornaamste
g^eldmarkten .

AMSTERDAM*

De koersen der munten worden per stuk in guldens en centen

opgegeven; b. v.

ƒ 5.651 Gouden Dukaat

1 Gouden Willem

1 Eng. Sovereign

1 Pistool

1 Goud. ISlapoleon

Baren Goud, fijn

Baren Zilver ^""/looo

Piasters

Pransche Kronen

5-Prancstukken

Pruisische thaler

ii

3>

Il f 5.75

9.95

11.95

9.80

9.52V2

}y >3

>j i>

» i}

i> iJ

„ 9.85

„ 11.85

9.70

9.42'/

11V« pCt. agio.

/104,.50

ƒ 2,50 a f 2,60

2,70 „ „ 2,75

2,34 „ „ 2,37

„ 1,73 „ „ 1,75

»

>J

V
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BERLIJN.

Priedrich d'or 113V3 per 20 Fried. dor

Gouden kronen Th. 9.r/8 Sgr. „ stuk

Louis d'or 1087s „ fO Louis dor

Oost. Banknoten 79^/. „ 150 fl. O. W.^

Andere gouden munten, als Sovereigns, Napoleons enz.

worden per stuk genoteerd.

M

9>

FRAlfliKrORT a/M.

Gouden kronei^ fl-

Pistolen

„ Pruisen

Gouden Willems

dukaten

„ al marco 1)

20-Pranc-stukken

Eng. Sovereigns

Russ. Imperialen

Oude Oost. 20r, bruto

Gerande 20r, bruto

Pr. Kassenscheine

Dollars (goud)

HAMBURG.

Goud , al marco BcoMk 420v,

Zilver van ^/looo fijn „ 27.12/

Zilver piasters

Mejico „

Gouden kronen

Louis en Pried. d'or

Duk. , nieuwe HoU.

Hamb. van ^Viooo a ^^Viooo

Thaler a 40/ Courant

Deensche speciethaler

if

»»

n
99

99

99

99

>9

M

»9

91

»

15.53 kr.

9.32

9.56

9.36

5.28

5.28Va

9.16Vs

1L36
9.30

30.16

30.09

1.45

2.22Vi

99

99

99

99

99

99

99

99

9»

99

99

99

9»

99 .

99

99

99

voor 1 Mark fijn

9* *" 99

1 Mark Beo.

1 »
volwichtige stukken

99

99

99

25. 4

24.14

18.

10.

9978 Sch. Beo. { voor volwich-

99y8 „ ( tige stukken.

125y8 Mk Ct. voor 100 Beo Mk.

2007* Th. „ 300 „

1) De noteering al marco geldt voor gesnoeide dukaten; meu be-

rekent daarbij het mark op 67 stuks gave of ongeschonden dukaten.
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LEIPZIG.

Gouden kronen Th. 9.9 Ngr. Goud. willems Th. 5 H'^Ngr.

,

August d'or a 5 Th. 12Vo
Louis d'or Th. 97»

Russ. half Imper „ 5.14 „
Holl. duk. a 3 Th. 5 %
Oostenr. dukaten 4;*/4%

20 Fr. stukken „
Sovereigus

Anierik. doll.

Marco duk. prlS?

VVeen.B.prfl.150

j>

yi

33

5.10

6.20y*

6.25

455

797.

33

»

LONDEN.

Goud in baren per ons standaard.

Russ. half Imperialen per ons

Mej. dollars

Vijf-francstukken

Zilver in baren „ „ standaard. . _

„ bevattende 5 grein goud pr ® pr Oz. st. 5/2v*
Het fijn goud boven 5 grein is pr Oz. fijn ST/TV* d.

33 Si

M

M

99

99

77/9 a 77/IOV2 d.

77/7 a 77/ 8

5/1 % d.

5/

5/2

PARIJS.

Holl. dukaten fr. 11.75

Eng. Sovereigns „ 25.05
Mej ie. piaster „ 5.50

Zuilen ,. „ 5.60

Spaansche dubloenen

Zuid. Amerik. „
Eng. Banknoten pr £

fr. 84.50

„ 83.75

„ 25*

—

33

WEENEN.

Kronen per stuk fl. O.W. 18.40

Oostenr. dukaten „ „ 6.34

Gerande „ „ „ 6.30

Napoleon d'or „ „ 10,76
Souverain d'or „ „ 18.48

Russ. Imperial. fl. O.W. 11.

—

Pr. Friedr. d'or „ „ 11.30

£ sterliüsr „ „ 13.45
Pr. Kassensch.

Zilver agio

33

33

33

33

33

a>

2.4

33 pCt.

a. Berekening van de handelswaarde volgens de goud- en

zilverkoersen.

611. Wat is de waarde van 1 gouden Willem , 1 gouden dukaat
en 1 £sterl. als de koers van het goud is 14^0?

612. Frankfort noteert op 10 October 1869 het goud 798 il.;

249

wat is dan de waarde van 1 gouden kroon, 1 Napoleon

d'or, 1 £sterl. en 1 Russ. half-Imperial

?

613. Als Parijs het goud noteert 5 0/00 premie, wat is dan
aldaar de waarde van 1 gouden Adelaar, 1 Friedrich d'or,

1 Scudi Rome, en 1 Deensche pistool?

614. Als het zilver in Parijs genoteerd is 772 Voo premie, wat

is dan aldaar de waarde van 1 Duros, 1 Eng, Kroon,
1 Nederl. gulden en 1 zilv. roebel?

615. Als het ons standaard zilver in Londen genoteerd is 5/2 d.,

wat is dan aldaar de waarde van 1 Th. Pr. Court. , 1 fl.

Rh., 1 fl. O. W. en 1 Braz. milreis?

ó. Berekening der handelswaarde naar de muntkoersen.

616. Hoeveel Th. Rh. Court. bedragen volgens de koersen op
bl. 247 in Berlijn 420 Friedrich d'or , 125 gouden Kronen,
180 Louis d'or en 4 Oostenr. Banknoten a fl. O. W. 200?

617. Hoeveel Th. Pr. Ct. bedragen in Leipzig 450 Louis d'or

a 9 7o, 240 Friedrich d'or a iOVs "/o en 320 dukaten a

4% pCt. ?

618. A. koopt in Amsterdam 420 Gouden dukaten a ƒ 5, 47*/»,

540 Gouden Willems a ƒ9,70 en 360 £sterl. a ƒ 11,92%.
als hij die in Leipzig laat verkoopen : de dukaten a / 5V»%>
de Gouden Willems a 5 Th. 147» Ngr. en de i€sterL a
/" 6.22y2 Sgr. , daarop IV2V0 aan onkosten berekent en
het netto provenu op Leipzig trekt a ƒ 1,75 per Th.,

wat heeft' hij dan gewonnen of verloren ?

619. Hoeveel MBco zijn gelijk aan M. Ct. 1225.12 a Wy/. Agio?
620. Hoeveel Pr. Rijksd. zijn gelijk aanMarkCt. 915.10 a 25va %

Agio?
621. Hoeveel MBco zijn gelijk aan 732 Louis d'or a 36Vs%.
622. Hoeveel Th. zilver in Bremen zijn 635 Louis d'or a 16^» /o?

623. Iemand zendt naar Bremen 125 Friedrich d'or, 160 Gou-
den Napoleons, 176 Holl. dukaten en 144 Russ. half-

Imperialen, ingekocht de Friedrich d'or a ƒ9,75, de

Gouden Napoleons a ƒ 9,30, de Holl. dukaten a ƒ 5,57 V'i

en de Half-Imperialen a ƒ9,25; als deze stukken ver-

kocht worden de Fried. d'or a 5 Th. L.d'or 14 gr., de
G. Napoleons a Th. L.d'or 4.63 gr., de Dukaten a Th. L.d'or
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2.57 gr. en de Imperialen a Th. L.d'or 4.65 gr., wat wint of

verliest hij dan als hij 2 yo onkosten berekent en 12éV2

Th. L.d'or = ƒ250 zijn?

624. Amsterdam koopt in Londen 10 ö? 7 oz. 12^* dwts goud

gehalte M. O, IV2 a 76/9 d, per ons standaard, en moet

daarvan aan Commissie en onkosten betalen y* pCt. Als

hij van het goud nieuwe dukaten laat slaan, die hij ver-

koopt a ƒ5,75 het stuk, en daarbij in het geheel IV2 pCt.

aan onkosten en muntloon rekent , wat heeft hij dan ge-

wonnen of verloren?

625. A. koopt te Londen eene partij zilver, Bto 34 pond 9 oz.

15 dwts W. 0.8y2 a 5/1V* d. per ons standaard en moet

daarvan aan Commissie en onkosten berekenen 1 pCt.

Van het zilver laat hij Rijksdaalders slaan ; als hij daarbij

in alles op iy2 pCt. onkosten moet rekenen, wat wint of

verliest hij dan?
626. B. koopt in Londen 2400 vijffrancstukken a 5/ per ons,

hoeveel gulden N. Courant kan hij daarvan laten slaan,

als hij daarbij 2 Voo voor muntslag moet berekenen, en

hoeveel zal hij dan winnen of verliezen, als hij in het

geheel nog 2*/2 pCt. onkosten moet berekenen?

627. D. koopt 3,7825 kilo goud van 812 fijn a liy^pCt. Agio

en laat daarvan in Londen £sterl. slaan; als hij daarbij

1 pCt. aan onkosten berekent en de £sterl. plaatst a

ƒ12,05 per stuk; wat heeft hij dan gewonnen of verloren

als hij nog IV2 pCt. aan onkosten berekent?

628. G. koopt in Londen 2500 Mejicaansche piasters tot den

koers van 5/iy4 d. en zendt die naar Parijs, waar ze

verkocht worden a fr. 5,50 per stuk ; als de koers op Londen

is ƒ11,85 en op Parijs ƒ 56 »/8 per fr. 120; wat wint of

verliest hij dan, als hij 2 pCt. aau onkosten moet berekenen?

629. A. koopt in Londen 12 pond 8 oz. 15 dwts goud M. 0. I7* a

76/5 d. per ons standaard en heeft daarbij 7* P^*^- onkos-

ten ; hij zendt het goud naar Petersburg , waar men er

halve Imperialen van slaat, die hij in Frankfort a 9 fl.

35 kr. per stuk kan verkoopen. Als hij in Petersburg 1 pCt.

en in Frankfort Ys pCt. onkosten heeft, Londen het be-

drag overmaakt in een wissel, dien hij a ƒ 11,75 per £st.

koopt en het bedrag op Frankfort trekt a ƒ 99V2 per fl.

100 S- W., hoeveel heeft hij dan gewonnen of verloren ?

251

630. Wat is in Amsterdam het Agio, als de koerswaarde van

1 Gouden Willem is ƒ 9,81%?

631. Bereken de koerswaarde van 1 gouden Napoleon (10
francstuk) in Parijs als het goud genoteerd is 6 yoo premie.

632. Hoeveel is in Londen de waarde van £ 1 sterl. als de

prijs van het goud genoteerd is 77/9 d. ?

633. Wat is de waarde van een franc als het zilver in Parijs

genoteerd is 26**^o premie?

634. Wat is in Hamburg de waarde van eenRuss. half-Imperial

als het goud al marco genoteerd is 420 Beo Mark?
635. Wat is in Petersburg de koers van het goud als HoU.

dukaten aldaar genoteerd zijn ZR. 3.20 kop.?

636. Wat is in Parijs de koers van het goud als Spaanscbe

quadruples (dubbele gouden Sp, matten) aldaar genoteerd

zijn fr. 84,50?

637. A.ls Weenen gouden Napoleons noteert fl. 10.76 kr. Oost.

Wahr. Bankval. , wat is dan de prijs van het goud?
638. Als in Weenen Pruisische Kassenscheinen van 1 Th. ge-

noteerd zijn fl. 2.4 kr. O. W. Bank , wat is dan de koers

van het zilver. ?

639. Als 100 fl. O. W- Bank eene koerswaarde hebben van

ƒ 89^8 Ned. Courant en 5 fl. O. W. = ƒ 6 Ned. Court. zijn

,

wat is dan in Weenen het zilver-agio?

640. Als in Amsterdam de koers van het goud is 11 7* pCt.,

wat is dan aldaar de waarde van 1 £sterl. ; 1 Gouden
Napoleon, 1 Priedr. d'or en 1 Russ. half-Imperial?

64L Bereken tot dezelfde noteering den prijs van 1 Gouden
Kroon, 1 Amerik. Gouden Adelaar (10 doll.) 1 Spaansche

dubloen (5 Zuilenpiasters) en 1 Gouden Medsjide.

642. Als het zilver in Amsterdam genoteerd is ƒ 104y», wat
is dan de waarde van 1 Eng. Kroon; 1 Fr. Kroon (5 franc),

1 Zilveren Roebel en 1 fl. O. W. ?

643. Bereken dezelfde waarden als in 640 voor Londen, als

het goud aldaar genoteerd is 77/6 d. per ons.

644. Idem als in 641 voor Parijs als het goud aldaar genoteerd

is a 6 Voo premie.

645. Als in Parijs het goud genoteerd is 3 yoo premie en zilver

15 yoo wat is dan aldaar de betrekkelijke waarde van 1

Gouden Napoleon?
646. Hoeveel zal men winnen of verliezen als men op boven-

ii
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staanden koers 1000 G. Willems, die men a ƒ9,45 per

stuk inkoopt naar Parijs zendt, en het provenu na aftrek

van 2 pCt.. onkosten in zilveren vijffrancsiukken laat over-

maken , en daarvan met berekening van 1 pCt. onkosten

Ned. guldens laat slaan?

647. Iemand moet op de Trankfortermis fl. 2000 S. W. betalen;

wat is voordeeliger dit in Holl. dukaten of in Gouden

Napoleons te doen, als hij de eerste a / 5,70 en de tweede

a ƒ 9,80 kan koopen, en Frankfort de eerste afl. 5.27 kr.

en de laatste a fl. 9.32 kr. berekent?

648. Wat is in Hamburg de prijs van Holl. dukaten als Louis

d'or daar genoteerd zijn 18 MBco. V/2 sch.?

649. Een Berlijnsch huis moet in Hamburg BcoMk. 6000 be-

talen en kan daartoe Holl. dukaten of Friedrich d'or ver-

zenden; wat zal het voordeeligste zijn, als het de eerste,

a 16Vi pCt. en de tweede a ISVs pCt. kan koopen en

Hamburg de dukaten a 102Vs Sch. Beo. en de Friedrich

d'or a 11 Mark IVa Sch. Beo. aanneemt, en hoeveel Th.

Pr. Ct. bedraagt het verschil?

650. Hoeveel is de Ned. Munt verslechterd als in 1816 één

gulden woog 10,765 grammes en een gehalte had van

893 duizendste deelen fijn?

Herhaling van het voorgaande.

651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

661.

j>

>y

>}

>9

J>

y>

sf

39

3>

33

33

93

»>

»>

»

»

ja

>9

»

178524 X 27459?

638756x812439?
1325 X 1325?

17822 X
18288
63750

983625
728345

1628175
578127

1095246

997?
72?

175?
375?
98?

997?
102?
1003?

662. Wat is het kenmerk van deelbaarheid van 37, 43, 59 en 71?

663. Wat is het kenmerk van deelbaarheid van 3, van 4 en

van 5 in het 8 tallig stelsel?
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664. Zoek den grootsten gemeenen deeler van 28917 en 48195.

665* Wat ishetklgemeene veelvoud van27, 42,77, 35,55enl20?

51 47» 5V(s

666. Herleid tot eenvoudige breuken jgs^,* — ,
^pyT,

'

667. „ „ gelijknamige breuken V*, 'A, /», Uy,

Qi 39

12^774'

7541 16047 37954
668. Vereenvoudig de breuken —^ , ^^^ en

j^^^.

9125

19756

en

en669. Wat zijn de benaderende breuken voor **V7i«,

41753^

92675*

670. Herleid '/is , '/as en '^sa tot breuken die 48,tot noemer hebben.

671. Hoeveel is:
'id

d=2 en 5=728 is?

^i-^-d
672. Hoeveel is

2d

/2s /2a— dy\
,

+nT + (-95-) > '''•='•

+^{(^0"-'^}-'="'
d=S en 5 = 1274 is?

673. Hoeveel is 2Vi X '/ie— 3 (^3/ (3Vs— IV») :

674. Hoeveel is 628412 X

16

25>

675.

Ö76.

677.

678.

679.

680.

681.

682.

683.

684.

»

>j

33

»

>i

»

33

i3

9>

»>

J>

^/16?

907845 X 7w?
„ 1082756 X 7i38?

„ 1824175 X 18«/4?

„ 2072548 X I66V3?

„ 6828124 X1012V»?
92560

„2712456
„1728125
„2781362
„6321084

jj
83Vs?

V»?

"/16?

11477?

16673?
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685. Verander in 10 deelige breuken 1V«, 20Vu en 7«?b&b Verander in gewone breuken; 0,0725; 12,0625 en 0,0096?

0070?
'" ^^'^""^ breuken; 0,$^; 0,7}^; 0,0533 en

688. Hoeveel is tot in duizendste deelen nauwkeurig: 752,685 X0,218/5?
'689, Idem 9,628725 X 1642,735?
690. Hoeveel is 0,0075 : 16?
691. Hoeveel is 0,00425 : 0,017?
692. Hoeveel is 0,03^^: 0,5Ö?

*

693. Hoeveel is 0,g3846J : 0^36842105268157894j7?

694. Hoeveel is 1!^ X 87 X 204 X^16 x^294j^^x 405

441 X 81 X 255 X 174 x 576 X 324 x 72 *

695. Wat is de vierkantswortel uit 0,225 en uit O 081 ?

696. Van welk getal is het 0,025 gedeelte 624*'^ '

697. Hoeveel is 63254 : 0,99?
698. Hoeveel is 1275,325 : 1.01?
699. Hoeveel is 3281625:0,998?
70n. Hoeveel kilogr. water (specif. gewicht = 1) staat er op

7ri ij,'^"'^^^^ ^^^^» ^at 0,35 meter onder water staat?
/Oi Wat IS de inhoud van een land dat de gedaante van een

trapezium heeft, als de evenwijdige zijden 47,5 en 92 5

7no "J^^.^^^
'^^^ ^"^ ^^'^ meter van elkander verwijderd zijn ?

'

/U^ Drie stukken land hebben te zamen eene oppervlakte van
32 hectares 4 ares en 25 centiares; als het eerste 4
hectares 40 centiares grooter is dan het tweede en het
tweede 3 hectares 5 ares grooter dan het derde, hoe t^root
IS dan ieder?

703. Wat blijft er over als men van 56 last 12 mud verkoopt
24 kilohter, 8 hectol. 7 liter en 5 deciliter, 1925 hec^
tohter en 4 liter en 7 last 18 mud en 25 kop?

704. Hoe groot is het oppervlak van een cirkelvormiir doek
dat 1,25 meter middellijn heeft?

705. Hoeveel kilogr. weegt een balk, die 6,25 meter lang, 36
centimeter breed en 2,8 decimeter hoog is, (specifiek o-e-

wicht 0,93)?
°

706. Hoe zwaar weegt een cilindervormig ijzeren staaf, die eene
lengte heeft van 1,425 meter en eene middellijn van 1 5
centimeter (specif. gewicht = 7,788^?

) \

T
4
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707. Hoeveel moet men betalen voor eene lijst van 67* een-

'timeter breedte, om een spiegel, die 1,25 meter hoog en

4,8 decim. breed is, als de vierk. palm betaald wordt

m'et 12^ ets?

708. Wat moet men betalen voor een kleed, dat 8,25 meter

lang en 6,75 meter breed is, met inbegrip van een rand,

die overal 3,5 duim breed is, als het kleed a f 1,20 en

de rand a 75 Cts per Q el berekend is?

709. Hoe zwaar weegt een bak van IV2 duims hout, als de

bak buitenwerks 1,2 meter lang, 0,72 meter breed en

85 centimeter hoog is (specif gewicht = 0,91)?

710. Als een houten kist van Vh duims hout en buitenwerks

gemeten 14 decimeter lang, 7,5 decimeter breed en 64

centimeter hoog, van binnen met ijzer bekleed wordt,

hoeveel moet men daarvoor betalen, als het ijzer 2 millim.

dik is, een specifiek gewicht heeft van 7,2 en het kilogram

ijzer met inbegrip van het arbeidsloon berekend wordt

a 72^ Cts?
.

711. Als van een liter de hoogte gelijk is aan.de middellijn van

het grondvlak, hoe groot is dan die hoogte?

712. Hoe hoog is een kwart-hectoliter, als de hoogte de helft

van de raiddellijn van het grondvlak is?

713. Herleid tot Ned. guldens:

£st. 264.11/8 d. a ƒ 11,82^

„ 504. 7/9 „ „ „ ll,76v*

fr. 6278.12 „ „567^6

en „ 5072.25 » „ 55732.

714. Idem BcoMk. 2612.11 a sch. / 35^8

Ct Mk. 917.10 (Agio 24 pCt.) a fWU
fl. S. W. 1925.24 a 798%

fl. Oost. Banco 2064.75 „ „ 89y8.

715. Herleid tot Ned. gewicht: 64 Ctw. 2 Qu 18 ^.

425 arob. 24 « (Lissabon)

84 Pud 16 ^ 32 Sol.

75 Cantar 22 Oka. (Smyrna).

716. Hoeveel moet iemand betalen voor 12 Yard 6 inches a 6y4 d.

per Yard, met 7 pCt onkosten en £st. 1 =ƒ 12 berekend?

717. Hoeveel bedragen 46 last 24 mud 2 marktschepel tarwe

a ƒ321,20 per last.

718. Idem 43 kiloliter 19 mud 3 marktschepel a f 289,70 het last?
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lekeDd wordt è/il 80 ^ «»'"'«»i «1» hel fel. bi

bedrajï a f 175 npr yn-T^k i a, ,. ^•^- en trekt het

722. Welk gedeelte .au een ^sterling zijn 13 Sh. 6v, d P

724.floeveel is"£ 325.1^4 d x t' ^" '' ''

700' " " ^«terf- 812.17/5 d. : 4»>
'

'''•pe/'ctr.P " ^^^°^^^r-^«Pond^Ltdf4rTr27:^
732 Hoeveel bosten 69 Ct. 2 Qu. Ig pond a 63/4 d. per Ctw p

'^36.' „ 43210 Ji^ il T^'^-'^o^Per^SOO pond

P

p7.Watisdev;hoXih'n£2^^^ P^' ^^^^P^^d?
738. Idem tusschen 9 kflJril ^i^^Jl^ ^Z ^"^l'^'l^/öd.?
739. Zoek een .erde^^ ^ï f^..- ^^ ^«^tP

^,0625, 4 en lys,

740 WaM/df'"r^'"''^'^"^^^^^^^ - '/-
0. Wat '«^de^waarde^^van . |. de volgende evenredigheden

:

6V.4-3a,:2^+5 = iy:^+y...^^./^

2'/»ar -— 5 : 9a:

^
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741. Van welke evenredigheid is de som der voorgaande termen

974 , van de volgende termen 14y8 en van de eerste reden 15?

742. Van welke evenredigheid is het verschil der termen van

ue eerste reden 3 , van die der tweede reden 8 , en de

som der beide voorgaande termen Vj^^
743. Verdeel het getal 4800 in 5 deelen, die tot elkander in

reden staan als 2, 3, 4, 5 en 6.

744. Van een hefboom is de langste arm 4,5 decimeter en de

kortste 2,7 decimeter; als aan den langsten een gewicht

van 40 kilogr. is opgehangen, welk gewicht zal dan aan

den kortsten opgehangen moeten worden, om evenwicht

te maken?
745. Een bak is 8,4 decimeter lang 5,6 decim. breed en 4,8

decim. hoog; als de lengte 6 centimeter verminderd wordt

en de breedte dezelfde blijft, hoeveel moet men dan de

hoogte vermeerderen, opdat de inhoud dezelfde blijve?

746. Hoeveel zal dit zijn als de lengte 4 centimeter en de

breedte 2 ceutimcti^r verminderd waren?
747. Hoeveel zilver van yio fijn is gelijk aan 2,325 kilo van

^*Viooo fijn?

748. Als mjn den omloopstijd der Aarde om de zon stelt op
3657* dag, hoeveel dagen duurt dan de omloopstijd van
de planeet Jupiter^ als de afstanden van beide planeten

van de zon in reden zijn als 5 : 26?

749. Van een kogel, die 20 kilogr. weegt is de middelHjn 17,5
centimeter, hoe zwaar weegt een kogel van hetzelfde metaal

waarvan de middellijn 21 centimeter bedraagt?

750. Een cilindervormig ijzerenstang lang 5 Va decimeter, en l'A

centim. niiddellijn draagt een last van 1440 kilogr., hoe
groot is dan het draagvermogen van een stang, die 3'/*

decimeter lang en 2 centimeter middellijn heeft?

751. Ais iemand op 24 October eene som van ƒ 1600 moet
betalen, en hij op 16 September j^ 840 betaalt, wanneer
kan hij dan de rest voldoen?

752. A. , B. en C. maken te zamen een werk, dat A. alleen in

15, E. in 16 en C. in 18 dagen had kunnen maken; men
vraagt te bepalen:

a) in hoeveel dagen kunnen zij het te zamen doen;
b) als A. eerst 2 dagen medewerkt , in hoeveel dagen kun-

nen B. en C. het dan voltooien, en

W
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c) als er voor het geheele werk betaald wordt f 45 , hoe-
veel ontvangt dan ieder?

T53. Vier personen hebben eene som van /" 29260 te verdeelen,
zoodanig dat het deel van A : B als 2'/a : Sy*, B : C als

473 : 57* en C : D als 7:8 ; hoeveel ontvangt dan ieder?
754. Tot de bereiding van ultramarin brandt men 50 kilogr.

gebrande kaoline, 50 kilogr. Russ. stangzwavel, 45 kilogr.
gecalcineerde soda , 3 kilogr. colophonium en 2 kilogram
houtskool; hoeveel van deze stoffen heeft een fabrikant
noodig tot de vervaardiging van 3294 kilogr. ultramarin?

755. Als men tot het maken van buskruit gebruikt 75 deelen
salpeter, ll>/a deel zwavel en 18V, deel houtskolen, en
100 deelen 99,09 deelen buskruit geven, hoeveel heeft
men dan noodig voor 5000 kilogr. buskruit?

756. In eene mijn werken twee stoommachines; de eerste van
30 paardekrachten

, pompt in 5 minuten 11 kub. meter
water uit eene diepte van 155 meter, van hoeveel paarde-
kracht moet de tweede zijn om in 10 minuten 31 kub.
meter water tot eene hoogte van 88 meter op te voeren?

757. Men heeft twee waterbakken; waarvan de eene 5 meter
lang 27a meter diep en 273 meter breed is en in 12 uren
gevuld wordt door eene buis, die elice 6 minuten 45
kub. duim water aanvoert; als de tweede bak 673 meter
lang, 2 meter diep en 3 meter breed is, in hoeveel tijd

zal hij dan door eene buis gevuld worden, die in 5 minu-
ten 36 kub. decim. water aanbrengt?

758. Berlijn moet in Londen betalen £ 480; hij laat daarvoor
in Amsterdam wissels op Parijs koopen tot denioersvan
ƒ56 en die naar Londen remitteeren, waar zij verkocht
worden a fr. 25 per £ 1 sterl. Berlijn zendt Amsterdam
tot dekking wissels op Hamburg, die hij a 151 Th. voor
300 MarkBco. koopt, en die Amsterdam a ƒ 35yi6 ver-
koopt; hoeveel moet Berlijn dan betalen?

759. Eene partij katoen wegende Bto 7500 kilogr., heeft opge-
bracht 5760 gulden; als daarbij berekend zijn aan onkosten
3 Va pCt.

, en van het bruto gewicht 6 pCt. tarra berekend
is, wat is dan de prijs in Liverpool geweest van het Eng.
pond, als 1 £st. =/ 11,80 genomen is?

760. Eene partij Java rijst wegende Bto Ctw. 124.2.22 ®, wordt
verkocht met 3 pCt. Tarra tot den prijs van 21/6 d. per
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Ctw. met 2Va pCt. onkosten; als de onkosten in Londen
zijn 3 pCt. , benevens 2 pCt. Commissie; 1 £st. berekend

is a ƒ 11, 8 5 en de onkosten in Amsterdam bedragen 5 pCt.

tegen welken prijs moet men dan de 50 kilo verkoopen

als meu bij den verkoop de gewone korting van 1 pCt.

berekenen moet?

761. Als katoen in Liverpool genoteerd is fair middling 77* d.

wat is dan de prijs van het y2 kilo in Amsterdam, als men
berekenen moet iVj pCt. onkosten, I72 pCt. Commis-

sie en voor vracht en verdere onkosten in Amsterdam 4 pCt.

762. Wat kost het hectoliter tarwe, als het tsjetwert in Pe-

tersburg gekocht is voor Z.R. 9.75 met 172 pCt. onkosten

en 2 pCt. Commissie en de onkosten tot m Amsterdam
bedragen 37^ pCt. (1 Roebel = ƒ 3.67')?

763. Als het V2 kilo koffie in Amsterdam a contant gekocht

wordt voor 42^ Cts, Maatschappij conditiën, wat is dan

de prijs van het tolpond in Hamburg in Mk Courant, als

Amsterdam berekent 272 pCt. onkosten , Hamburg 3 pCt.

de koers van Amsterdam op Hamburg is f 35% en het

agio in Hamburg is 23 pCt. ?

764. Als ^A kilo thee in Rotterdam kost /* 1 , de onkosten be-

rekend worden op 7 pCt., £st. 1 =ƒ 12, de invoerrechten

in Engeland op 5 pCt. , en de verdere onkosten op 3 pCt.

;

wat kost dan het Eng. pond in Londen , en hoeveel pence
zal het in prijs stijgen, voor elke 10 Cts, die men in

Rotterdam per pond meer betaalt?

765. A ontvangt 3 partijen goederen, als:

de Ie wegende Bto. 2540 kil. ter waarde van ƒ 3600

2e „ „ 950 „ „ „ „ 1180
3e „ „ 1675 „ „ „ „ 720

en betaalt aan gewichtsonkosten ƒ324,75 en aan de zoo-

danige welke naar de waarde berekend zijn / 275; hoeveel

gulden onkosten komen dan op elke partij?

766. Men wil in den kortst mogelijken tijd 1000 hectoliters

meel malen; de Ie molen maalt in 5 uren 12 hectoliter,

de 2e in 4 uren 15 hectoliter en de 3e in 2 uren 9 hec-

toliter; als de 3 molens te gelijk malen in hoeveel uren

zal men dan gereed zijn?

767. Vier personen gaan eene vennootschap aan. A. legt in

/* 20000, B. / 25000, C. ƒ 40000 en D. ƒ15000. Aan het

>>
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einde van het Ie jaar sterft A. en wordt de vennootschap
ontbonden, waarbij de volgende inventaris wordt opgemaakt

:

In kas / 11625.70
Aan Goederen:

400 balen Java koffie Bto. 25422 kilo, getaxeerd
op 415 Cts per V2 kilo, maatschappijcond.

100 kr. Java suiker Bto. 28175 kilo getaxeerd /29V«
per 100 kilo, maatschappijcond,. ƒ

200 balen Java rijst Bto. 16858 kilo a ƒ 10 per
50 kilo, gewone conditiën

Aan Effecten:

4 Cert 2Va pCt. N. W.S. van /lOOO a ÖÖVa
5 Cert 5 pCt. Oost. MetalL van fl 1000 „ 51V4
6 Cert 5 pCt. Rusland Z.R. 500 „ 94V3

Aan Wissels:

»j

ƒ
»

M

op E. te Hamburg BcoM. 3240 a /' 36V8
P. te Parijs frcs 4250 „ „ 567*

»

93 99 99

G. te Londen £st. 256.10/ „ „
H. te Prankfort fl. 2750.40 kr.

Aan Diverse Debiteuren:

K te Rotterdam f 6725,40
S. te Leiden „ 1763,25
T. te Arnhem „ 817,60

11.90

98V«.

>3

Daarentegen zijn zij verschuldigd

Per Onkostenrekening ƒ 715,20
Per Diverse Crediteuren:

J. te Amsterdam ƒ1675,60
K. te Harlingen „ 2025.
L. te Groningen „ 1363,60

Per M. te Berlijn Th. 2105.18 Sgr. a ƒ1.75
N. te St. Petersburg Z.R. 2609.60
O. te Livorno Lire
P. te Batavia ƒ
R. te Shanghae DoU.

Als de vennootschap ontbonden wordt en B. met de liquidatie
is belast, waarvoor hij 5 pCt. van de winst geniet, wat zal
dan ieder aan contanten ontvangen, als B. in betaling neemt

99

99

99

>i

10215.50

6754.80
2765.

a„ 1.82*

a

a
99

99

44V2

98 „
2.55.
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de koffie , de Cert. N. W. S. en de pretentiën op R., S. en T.

;

C. de suiker, de Oostenr. Metall. en de wissels op Hamburg en

Londen, enD.de rijst, de Certificaten Rusland , enden wissel

op Frankfort, terwijl B. zal voldoen de onkostenrekening en de

diverse Crediteuren, C. de Crediteuren M., N. en O., en D. de

Crediteuren P. en R. ?

768. In 1869 waren de gemiddelde katoenprijzen te Liverpool

:

Januari 77^, Februari 8V8, Maart 8%, April 8716, Mei

8, Juni 8Vi6, Juli 9, Augustus 9Vi6, September 879,

October T^/q, November 7Vi6 en December 7 *^^6; wat was

in dat jaar de gemiddelde prijs van dat artikel?

769. Iemand koopt eene partij koffie, als volgt:

200 balen netto 12245 kilo a 417* Cts het V» kilo

50 „ „ 3124 „ „ 3978

30 „ „ 1840 „ „ 36V.

en 60 „ „ 3572 „ „ 34V*

wat is dan nauwkeurig de gemiddelde prijs, waarvoor hij

het 7» kilo gekocht heeft?

770. Een makelaar koopt op een beursdag de volgejide effecten

:

ƒ 6000 27» pCt. N. W. S. a 55^/8

„ 5000 „ „ „ 56V4

„ 4000 „ „ „ 56V.
wat is dan de gemiddelde prijs , dien hij in rekening kan

brengen ?

771. Als men 1,25 kilogr. zilver van 825 duizendste deelen wil

hebben , hoeveel guldens en hoeveel centen moet men dan

samensmelten?

772. Iemand moet 420 kilogr. suiker leveren a 45 Cts het V«

kilogr., als hij daarvoor heeft suiker van 30 Cts van 42

Cts en van 50 Cts het V2 kilogr., hoeveel moet hij dan

van ieder gebruiken?

773. C. moet koopen fl. 10.000 Metalliek a 497^; hij koopt

eerst fl. 3000 a 50^4 en daarna fl. 4000 a 50, tot welken

prijs moet hij de rest koopen, om zijne order te volbrengen?

774. Iemand heeft 2 partijen koffie 450 kilogr. van 45 en 360

kilogr. van 50 Cts het V2 kilogr. , hoeveel kilogr. van 40

Cts moet hij daarbij voegen, om de koffie a 43 Cts het

V2 kilogr. te kunnen verkoopen?

775. D. heeft 4 soorten van een artikel, die hem kosten 75, 60,

55 en 50 Cts het »/« kilogr.; hij heeft echter eene soort
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noodig van 57* Cts het »/« kilogr. ; als hij nu 4 kilogr.

van de beste soort wil. gebruiken tegen 3 kilogr. van de

tweede en 2 kilogr. van de derde, hoeveel moet hij dan
van de minste soort gebruiken?

776. A. tapt uit een vat wijn van 540 kan', dat hem 90 Cts. de
kan kost, 60 kan en vult het vat daarna weder met water

;

als hij dit nog driemaal herhaalt, hoeveel wijn is er dan
nog in het vat, en wat kost hem de kan van den ge-

mengden wijn?

777. Hoeveel vierponds tin en roosjestin moet men ondereen
mengen, om 600 kilogr. Fransch tin te verkrijgen?

778. Iemand heeft 40 kilogr. 7 ponds tin, 50 kilogr. Fransch
tin en 30 kilogr. vierponds tin , hoeveel kilogram vierstem-

pelig tin moet hij daarbij doen om Engelsch tin te maken?
779. Hoeveel water moet men vermengen met 240 kan alkohol

van 95 gr. , om brandewijn van 50 gr. sterkte te verkrijgen ?

780. Hoeveel zal dat zijn als men alkohol van 90 gr. gebruikt?

781. Hoeveel water heeft men noodig om van alkohol van 80
graden, brandewijn van 55 gr. te maken?

782. Iemand heeft 350 kan brandewijn van 45 graden noodig

,

hoeveel alkohol van 85 graden en hoeveel kan water moet
hij dan gebruiken?

783. Hoeveel kan alkohol van 90 gr. heeft men noodig om met
130,65 kan water 225 kan brandewijn van 40 gr. sterkte

te maken ?

784. Van eene rekenkunstige reeks is de 6^^ term 19 en de
9<ie term 28 , hoe groot is dan de 2oste term en de som
van de eerste 40 termen?

785. Yan eene rekenkunstige reeks is de 4^^ term 7 en de 10^^^

term 5, wat is dan de som van de eerste 30 termen?
786. Als de som eener rekenkunstige reeks is 406, het aanlal

termen 14 en het verschil der termen 4, hoe groot is dan
de 1ste en de laatste term?

787. Hoe groot is het verschil en de eerste term eener reken-

kunstige reeks van 12 termen, als de som 396 en de laatste

term 55 is?

788. Iemand lost eene schuld van ƒ3000 in 30 gelijke half-

jaarlij ksche termijnen af, met bijvoeging telkens van den

interest van het nog verschuldigde kapitaal a 4y2 pCi.

's jaars; hoeveel rente betaalt hij dan in het geheel?
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789. Hoeveel is de som van 12 termen der reeks 1, 4, 9, 16,

25 enz.?

790. Hoe vindt men eene reeks van harmonisch evenredige getallen?

791. Wat is het aantal termen eener meetkunstige reeks, als de

laatste term 49152, de som 65535 en de rede 4 is?

792. Van eene meetk. reeks is de 7^^ term 768 en de 3^e term 12,

hoe groot is dan de S^te term en de som der eerste 8

termen?

793. Wat is de som eener meetkunstige reeks van 6 termen,

als de rede is ly» en de 3^® term 36?

794. Als de laatste term van een meetkunstige reeks is /, de

rede r en het aantal termen «, waaraan is dan de som

en de eerste term gelijk?

795. Van eene meetkunstige reeks is het aantal termen «, de

som s en de eerste term «, waaraan is dan de laatste

term en de rede gelijk?

796. Herleid tot gewone breuken 0,72^^ ; 0,00033ii; 0,06302055

en 0,00031020^

797. Hoeveel is de som van Vis, 'Yeé, 7255, "V1024 enz.

798. En hóeveel van Vs, »A, 'V^*, '""Aa* enz.

799. Hoeveel is de som van 74, Vs, V20, Vie, '/loo, > enz.

800. Hoeveel is de som der reeks 1, V^, V*, 7«» 7'^ ^'^^•

801. Hoeveel is 2%pCt. van ƒ 1712,50?

802. Hoeveel is 2y8pCt. van £ 269.12/5 d.?

803. Hoeveel is de 16^6 penning van £ 6254.10/6 d.?

804. Wat is het onderscheid als men van eene partij wegende

Bto 264 Ctw. 2 Qu. 14 « berekend vindt 12 pCt. gewone

tarra, 12 pCt. rabat, of 12 pCt. toegift?

805. Hoeveel pCt. heeft de korting bedragen als men eene som

van ƒ 6025,30 met ƒ 5879,60 heeft betaald?

806. Hoeveel is het oorspronkelijk bedrag geweest als men na

aftrek van 1 pCt. , 2 pCt. en 1 pCt. heeft betaald ƒ3125,60?

807. Als het netto provenu eener verkooprekening is £ 265.12/6 d.

hoe groot is dan het bruto bedrag, als men berekend heeft

£ 4.17/9 d. onkosten en T/s pCt. Commissie?

808. Hoe groot is het bedrag der goederen geweest van een

factuurbedrag van BcoM. 6232.12, als men met 2 pCt.

Commissie nog BcoM. 3i2.10 aan onkosten heeft berekend?

.:)
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809. Als het bedrag eener partij goederen is ^, de daarop

berekende korting bedraagt ^ percent, de onkosten k, de

courtage van den makelaar q percent, en de commissie

r pCt. , door welke formule drukt men dan het factuur

bedrag uit?

810. Maak factuur op over de volgende order:

400 Pic. Padang koffie, gekocht a ƒ 31.50 per pico!,

met de volgende onkosten: Remises naar Padang met IV2 ^/o

onkosten; Ontvangen en scheepbrengen der koffieƒ 169,70

met 2y8pCt. Commissie; Vracht naar Batavia 50 Cts per

picol; Assurantie over ƒ12500 aiyipCt; Lossen en on-

slaan in Batavia ƒ 50,70, Scheepbrengen enz. ƒ 94,25,

400 Gonniezakken a 80 Cts; Pakhuishuur 3 maand a 7

Cts per picol; Brandassurantie V^ P^t. van ƒ12500; Uit-

gaande rechten van ƒ12500 a 6 pCt. met 5 pCt. verhoo-

ging en 2^/2 pCt. Commissie.

811. Idem verkooprekening van 400 balen Padang koffie, ver-

kocht als volgt:

260 balen Gez. Bto 15424 kilo a 39y4 Cts per V^kilo

60 „ BSi „ 3624 „ „ 39^/4

44 „ BS« „ 2470 „ „ 38V4

23 „ BSs „ 1324 „ „^Sy*
13 „ BS* „ 708 „ „ 3774

3)

ii

JJ

9i

J>

JJ

»

i>

>j

J> ï> j> 9? J» >J

Onkosten

:

Assurantie ƒ14000 a 3 pCt. met [ 1,50 polis; Vracht

van 23244 kilo a ƒ 80 per 1800 kilo metƒ 25 gratificatie
,

Courtage %pCt. , Opslaan enz. /" 39,70; Pakhuishuur 2/m.

a 4 Cts. per maand en per baal, Brandassurantie *4o pCt.

per maand, Interest van voorschotten ƒ13,40, Porto's en

kl. onkosten ƒ 11,25 en Commissie en delcredere 3 pCt.

812. Idem Factuur over:

1840 balen Rijst wegende 2016 Pic. 40 pond a ƒ 110

per Koyan van 27 picol, met de volgende onkosten: Uit-

gaande rechten a ] O Cts picol met 5 pCt. verhooging

;

1840 Gounie-zakken a 60 Cts, Diverse onkosten voor

ontvangen, wegen, enz. ƒ253,45 en Commissie 2y3pCt?

813, Idem Verkooprekening van idem:

I

177
92

37

16
iO

>}

>j

ii

»}

BSi
BS«
BSs
BS4

R

9i

JJ

»J

99

9i

i>

9>

39

7V*

7%
6y«

6V»

„ „ 3'/8

» »

99 99

99 >J

« >5

»

»

)9

33

31

l>

»

99

93

99
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1608 balen Gez. Bto 99362 kilo a ƒ 8»/* per 50 kilogr.

10293
5662
2196
969
560

Onkosten

:

Assurantie van ƒ 13000 a 3 pCt. en van vracht ƒ4000
a 2 pCt, Polis ƒ 1.50; Vracht van 120824 kilo a ƒ 80 per

2000 kilo met ƒ 60 gratificatie ; Courtage 1 pCt., Wegen,
afleveren enz. ƒ 125.70; Pakhuishuur 3 maanden a 3 Cts

per maand en per baal, Brandassurantie % pCt. per maand,
Kleine onkosten ƒ 7,20 en Commissie en delcredere 3 pCt.

814. Factuur over 100 Leggers Arak, gekocht te Soerabaya,

als volgt:

100 Leggers, gemeten 59622 liters a /" 110 per Legger
van 588 liter. Onkosten voor 100 leggers a ƒ34 p. stuk,

Kuiploon, vullen, scheepbrengen, ƒ658.40; Pakhuishuur
l/m. a ƒ 1 per legger; Brandassurantie %o pCt. , Commis-
sie 2yjpCt.

815. Verkooprekening over d®.

100 leggers, inhoudende 56820 liter a ƒ 255^^ per

legger van 563 liter, met 1 pCt. korting. Onkosten: As-
surantie van ƒ20000 a 3 pCt. en polis ƒ1.50; Vracht

&,ƒ 95 per 3 leggers; Gratificatieƒ 50. Opslaan enz. /'213.75,

Interest van voorschot ƒ 31.70, Brandassurantie 4/m. van
ƒ20000 a V40 pCt. per maand; Kleine onkosten ƒ10.84
en Commissie en delcredere 3 pCt.

816. Factuur over 8 kisten Béng. Indigo, wegende:
n«. 1 Ctw 2. 8. 20 ^ Tarra 0. 3. 24 8
33

33

33

33

33

33

2

3

4

5

6

7

8

2. 2. 24 „
2. 3. 7 „
2. 1. 20 „
2. 2. 10 „
«• «o. —— „

2. 3. 4 „

0. 3. 7 „
0. 3. 12 „
0. 2. 26 „
0. 3. 4 „
0. 2. 24 „
0. 3. 10 „
0. 3. 1 „2. 2. 16 „

a 6/7 d. per pond, met 7« pCt. Courtage, £ 6.9/10 d.

aan scheepbrengen; Assurantie van £ 680 a VapCt. met
3 d. pCt. voor Polis en 2 pCt. Commissie.
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817. Verkooprekeuing over idem.

Bto 65 pud 27V* ï^oud, tarra 18 pud 16V< pond a 100

Z.R. per pud , met de navolgende onkosten : Vracht £ 4 met

15 pCt. verhooging per ton a 327» ^' P®^ 1 ^•^- lïikomende

rechten 37» Z.E,. per pud met 7 pCt. verhooging; Aan-

gifte , lossen en opslaan Z.R, 42.20; Pakhuishuur en braud-

assurantieZ:R.25.60,Briefporten kleine onkosten ZR. 5.25,

Interest van voorschotten Z.R. 10.20, Courtage 72pCt.,

Delcredere 10 maand, a 7»pCt. per maand, en Commis-

sie 3 pCt.

818. Factuur over 4000 balen Santoskoffie, als volgt;

1000 balen Superior a 5 aroba a MR. 6.850 per ar.

150Ö balen Good first a 5 ar. a MR. 6.650 per ar.

1500 „ Regular „ 5 „ a „ 6.350 „ „

Onkosten te Santos:

Uitvoerrechten van 20000 ar. a 5550 reis a 7pCt.;Pro-

vincial van dito na aftrek van transportkosten 1600 reis per

ar. a 4 pCt.

4000 zakken a 700 reis per stuk, Consulaatgelden 600

MR. Monsters enz. 35 MR. Commissie 5 pCt. en Wissel-

zegel 7* pCt., a 277^ d. per MR.
Onkosten te Londen:

Briefporten £1.6/5 d.. Courtage 72 pCt. en Zeeassurantie

van £ 20000 a 2 pCt. en £ 1.10/ voor polis, Commissie

1 pCt. en Wisselcourtage 1 per mille; koers ƒ11.80.

819. Verkooprekening over idem:

920 balen Gez. Bto 68080 kilo a 41» Cts per V2 kilo

115
82

46
52

17

BSi
BSa
BSs
BS*

R

8510
6068
3404
3848
1258

5>

99

99

99

>9

»

9>

»

39

}9

41
40'

40
39'

38

»

»

99

99

19

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

1830 balen Gez. Bto 135420 kilo a 41 Cts per 72

280 „ BSi „ 20720 „ „ 40»A

kilo

224
163

140
126

BSa

BSs

BS*

R

99

99

99

j>

99

16576
12432
10360
9323

99

99

99

99

99

99

99

99

40
397»
39
37

99

99

99

99

99
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waarvan de eerste partij op promesse per 30 Juni, de

helft van de tweede partij a contant per 3 April, en de

andere helft op promesse per 8 Juli verkocht is.

Onkosten: Vracht volgens nota f 8759,75, Volgbrief

en Entrepotkosten /• 22.60; Repareeren van 4000 balen

a 4 Cts. per baal met 56 linnenzakken a 40 Cts; Op

ceelbrengen 29600 kilo a 20 Cts per 100 kilo; Zegelgeld

80 stuks a 21 Cts; Brandassurantie 3/m. van f 250000

k 7*0 pCt., Courtage 7^ pCt., Provisie 1 pCt.; Interest

over ƒ8800 van 29 Februari — 14 Mei a 5 pCt. en

idem van het verkoopsbedrag van 14 Mei tot op den

gemiddelden vervaldag.

820. Van eene verkooprekening is het bruto bedrag der goe-
'

deren , voor den aftrek van de vaste korting a gulden

;

de korting b pCt., de diverse onkosten k, de Courtage

c pCt., en de Commissie en delcredere p pCt., door

welke formule drukt men dan het netto provenu uit?

821. Hoeveel bedraagt de interest van:

f 2324.70 a 4 pCt. in 67 dagen.

;, 1675.40 „ 17»,, „ 102 „

„ 3165.80 „ 5 „ „ 83 „

„ 1802 60 „ 3 „ „ 133 „

822. Idem van :

f 1083.50 a 2^2 pCt. van 10 Jan. — 21 Sept.
-^ -'

1 Maart — 30 Nov.

31 Oct. 69 — 5 Mei 70.

4 Sept. 68 — 1 Peb. 70.

„ 3017.75 „ 374

2817.90 „ 4V2

1475.30 .. 5
99

99 99

99

99

99

99

99

99

823. Idem van:

ƒ 683.75 a 37^
1462.85 „ 47*

1917.25,, 5^8

2023.70 „ 4''7i6

824. Idem van:

ƒ 968.70

„ 1512.65

„ 2163.55

„ 1740.90

99

99

j»

pCt. van 5 Mei — 22 December.

10 Jan. — 1 December.

]5 Mei 69 — 1 Maart 71.

2 Feb. 69 — 31 Aug. 72.

9»

99

99

99

a

99

99

3'A
¥/»

3'Vi.

47i«

pCt. in 1 jaar 3 maand 12 dagen.

2 .. 10 „ 25

1 „ 7 „ 24

2 „ 5 „ 16

12*

99

99

99

99

99

99

ff

99

99
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825. Idem van:

& 324.11/6 d. a 4 pCt, in 53 dagen.

MBco. 9216.12 Sch. „ 5 „ „ 113

Th. 1817.18 Sgr. „ éV2 „ „ 47

fl.S.W. 3072.42 Kr. „ 3 „ „ 71

826. A. disconteert op 16 Maart 1870 a 4y2pCt. de volgende

wissels: ƒ 1624.50 per 1 Juli,

„2064.75 „ 22 Augustus,

„2168.70 „ ultö „ ,

„2415.40 „ 19 September;

hoeveel bedraagt zijne netto-ontvangst?

827. B. ontvangt op 1 Januari 1870 de volgende wissels:

ƒ 1600 per 15 April

,

, 1750 dd. 19 December per 3 maanden,

„ 2000 dd. 28 „ „ 6 weken,

„ 2400 per 90 dagen zicht.

Als hij den laatsten wissel op 2 Januari vertoont en alles

op 3 Januari disconteert bij de Ned. Bank a 5V2 pCt.,

voor hoeveel zal hij dan na aftrek van 1 per mille voor

moeite en ƒ0.25 voor zegel van quitantie moeten credi-

teeren ?

828. Wat is de gemiddelde vervaldag van bovenstaande wissels ?

829. A. zendt B. te Londen de volgende wissels:

£ 275.10/6 d. per 15 Maart,

„ 293. 5/8 „ „ 1 April,

„ 312.10/ „ „ 22 April,

en „ 275.17/6 „ „ 31 Mei;

als Londen deze wissels op 13 Februari disconteert a 4V*

pCt, en daarbij aan onkosten 'ApCt. berekent; voor hoe-

veel zal hij A. dan moeten crediteeren, en hoeveel bedraagt

dit tot den koers van /* 11.95?

830. C. te Londen maakt verkooprekenipg op voor A. te Amster-

dam van eene zaak voor gemeenschappelijke rekening,

als volgt:

£325.10/ per 1 Juni, £475.15/ per 12 Aug.,

„ 640.12/6 „ 1 October, „ 583. 9/6 „ ISNov.
en „ 575.16/ „ 12 December;
op welken datum moet hij A. voor diens % aandeel cre-

diteeren, en als A. op 1® November het bedrag op C.
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trekt,' voor hoeveel rente zal hij dezen dan moeten cre-

diteeren, als de interest berekend wordt a 5 pCt. 'sjaars?

831. A. is op 1 Januari schuldig ƒ 4500 en betaalt daarop af

op 22 Januari ƒ650, 18 Februari ƒ 900, 2 Aprilƒ 1200,

10 Mei ƒ837.50 en op ult° Juni de rest, als hij voor

de nabetaling 4V2 pCt. rente betaalt, hoeveel bedraagt

zulks dan?

832. B. plaatst op 17 Januari ƒ 625.40 , op 1 Maart ƒ 1012.50

op 18 April ƒ725.30, op 23 Juli ƒ 1217.90, op 1 Sept.

ƒ1265.— , op 15 October ƒ720 en op ult° November

ƒ485.70; als hij van alles 5 pCt. rente ontvangt, hoeveel

bedraagt die rente dan op ult° December?

833. Iemand koopt een huis voor ƒ6000, en zal tot aan de

geheele aflossing jaarlijks ƒ400 voldoen, en intusschen

5 pCt van het telkens nog verschuldigde kapitaal betalen

;

na hoeveel jaren zal de schuld afgelost zijn, en hoeveel

rente heeft hij dan betaald?

834. A. heeft eene fabriek gekocht voor ƒ 60000 te betalen als

volgt: ƒ 20000 per 15 Februari, / 15000 per 1 Augustus,

ƒ15000 per 22 October en ƒ10000 per 1 Maart van het

volgende jaar; hij komt echter overeen de schuld te vol-

doen in 5 gelijke termijnen, en wel de 1^*^ op 1 April,

de 2de op 1 October enz. elke volgende 6/m later, als hij

daarbij 5 pCt. rente vergoedt, hoeveel bedraagt dan de rente ?

835. Maak de volgende Rekening-Courant op:

1 Jan. 1 Jan. ƒ715.40 10 Jan. 19 Jan. ƒ573.90
10 Febr. 2 Maart „396.75
15 Mrt 15 „ „ 502.60

3 April i Mei „697.85
25 Mei 20 Juni

6 Juni 19 Juli

„ 481.30

„ 577.25

3 Febr. 15 Maart „ 276.45

18 Mrt 1 April „ 815.30

6 April 31 Mei
10 Mei 10 „

18 Juni 22 Aug.

„ 654.70

„ 407.65

. 721.20

afgesloten 30 Juni a 5 pCt. rente.

836. Evenzoo met 5 pCt. rente in het debet en 4 pCt. in het

credit opgemaakt uit® December:

15 Juli 31 Juli ƒ 309.40 1 Juli 1 Juli

„1215.75 12 Aug. 12 Aug.

1024.30 7 Sept. 30 Sept.

875.60 22 0ct. 1 Nov.

943.15 10 Nov. 15Dec.
10.50 16Dec. 12Feb.

22 Aug.
6 0ct.

15 Nov.
24 Dec.

31 ,.

1 Sept.

6 0ct.

22 Dec.

15Feb.
31 Dec.

i>

j>

f>

f 625.70

1240.—
973.60

1524.10
750.—
371.90

*i

>j

»i

99

«I

l

I
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837 en 838. Idem de beide voorgaande opgaven met terug-

gaande datums.

839 en 840. Idem volgens de staffelrekeniüg.

841. Wat is de contante waarde van twee schuldvorderingen,

als ƒ5000 betaalbaar over 6 en ƒ3600 betaalbaar over 5

jaren, als de rente berekend wordt a 5 pCt.?

842. Hoeveel moet men geven voor eene leening van een nomi-

naal bedrag van ƒ100000, aflosbaar in 5 jaarlijksche ter-

mijnen van ƒ 20000 met halfjaarlijksche rentebetalingen

a 5 pCt. 's jaars van bet telkens nog verschuldigde kapitaal,

als men eene halfjaarlijksche rente van 4 pCt. wil maken ?

843. Van de Oostenr. leening van 1839 groot fl. 30000000

'o. W. , uitgegeven in 120000 aandeden a fl. 250 waren

op 1 December 1869 nog overig 3898 seriën van 20 aan-

deden of loten , waarvan het verlotingsplan de volgende

recapitulatie aangeeft

:

^gTrekkini

1 Dec. 1869

1 Juni 1871

1 Dec. 1872

1 Juni 1874

1 Dec. 1875

1 Juni 1877

I Dec. 1878

Betaling

1 Juni 1870

1 Dec. 1871
1 Juni 1873

1 Dec. 1874

1 Juni 1876

l Dec. 1877

I Juni 1879

Seriën

228
228
474
474
830
830
834

Loten
4560
4560
9480
9480

16600
16600
16680

Bedras:

f 2733600
2733600
5197700
5197700
8858500
8858500
8933500

3898 77960 ƒ42513100.

Hoe groot is dan op 1 December 1869 de waarde dezer

loten, als men eene rente van 5 pCt. 's jaars berekenen wil?

844. Hoe groot is de som, die iemand aan zijne erfgenamen

kan verzekeren, door 35 jaren lang jaarlijks / 480 te

storten, als de rente berekend wordt a 372 pCt. jaars?

845. Als iemand gedurende 18 jaren het l^te jaar ƒ100, het

2de ƒ200, het 3de /-SOO enz. plaatst, hoeveel bedraagt

dan na dien tijd zijn kapitaal en interest als deze laatste

a 4 pCt. gerekend wordt.

846. Hoe groot is de annuïteit, waarmede men a 4V2 pCt. rente

in 42 jaren eene schuld van ƒ6000 aflost?

847. In hoeveel jaren zal men met eene annuïteit van ƒ6000,

eene schuld van ƒ100000 delgen, als de geldschieter 5

pCt. van zijn geld berekent?
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848. Tot welken koers moet eene 3 pCt. leening uitgeschreven wor-
den, als die met 5 pCt. annuïteiten in 40 jaren wordt afgelost ?

849. Eene maatschappij gaat eene leening aan van 4 mill.
gulden aflosbaar in 30 jaren met eene annuïteit a 5 pCt.
Als deze annuïteit gebruikt wordt tot eene loterijleening
van 40000 loten a ƒ100 zoodanig dat jaarlijks 12 hooge
premiën worden uitgeloot en de overige |oten het eerste
jaar met ƒ104, het tweede met ƒ108, het derde met
ƒ112 enz. betaald worden, vraagt men welke som kan
men dan jaarlijks voor de hooge premiën gebruiken, en
hoeveel kleine loten kunnen er jaarlijks getrokken worden ?

850. Eene maatschappij gaat eene leening aan van 40 mill.
gulden, aflosbaar in 30 jaren met 6 pCt. annuïteiten; de
bankier geeft daarvoor uit 40000 aandeden a ƒ 100 die
op de volgende wijze uitgeloot en afgelost zullen worden

:

de eerste 5 jaren met

1 premie van ƒ 250000 = ƒ250000
1

1

2

15

80

»

i>

9>

99

99

JJ 99

99 «

99 3J

99 99

» 91

100000 == „ 100000
50000 = „ 50000
10000 = ,, 20000
4000 = „ 60000
1500 = „ 120000

f 600000
Verder van het 6tle—lOde jaar met

1 premie van ƒ 200000 ;^ f 200000
1 100000 = „ 100000
1

s

15

80

50000 = „ 50000
10000 = „ 20000
2000 = „ 30000
1250= „ 100000

van het
f 500000

llde_i5de jaar.

1 premie van ƒ200000 = ƒ200000
1

1

2

15

80

99

19

»>

99

»J

50000 =
30000 =
5000 =
2000 =
1000 =

50000
30000
10000
30000
80000

ƒ400000

• ' I

I

i
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en van het 16tle tot het 20'te jaar

1 premie met ƒ 150000 = ƒ 150000

1
1

15

80

»

)9

)9

»
19

JJ

JJ

J»

3J

>J

50000 =
20000 =
5000 =
2000 =
500 =

50000
20000
10000
30000
40000

ƒ 300000

terwijl de zoogenaamde niet-prijzen het 1**^ jaar met ƒ 126,

het 2de met /130, het 3de met ƒ 135 betaald worden; hoe

groot is dan het aantal loten, dat men elk jaar kan uitloten,

en welke som kan men van het 2l8te_ SO^te jaar voor hooge

premicn gebruiken? (Zie Tabel op bl. 280).

851. Hoeveel moet men in Amsterdam op 26 Januari betalen

voor 3 Cert. 272 pCt. N.W.S. van ƒ 1000 a 5378, 4 Cert.

5 pCt. Metalliek Mei van fl. 1000 a 5478 3 Cert. 3 pCt.

Spanje, uitgestelde van Rvn 12000 a 3278 en 4 Cert.

6 pCt. Amerika 1882 van 1000 doll. a 9174, als de ma-

kelaar 7» pCt. Courtage berekent?

852. Hoeveel zal men ontvangen, als men op 15 Maart in

Amsterdam verkoopt:

5 Cert. 5 pCt. Mefcall. van fl. 1600 Coup. Mei a 4878

4500 fr. in 3 pCt. Fransche rente Coup. 22 Sept. a 7272

5 Cert. Russisch-Poolsche 4 pCt. Oblig. van 500 Z.R.

a 647* en 6 Cert. 5 pCt. Turkije van £ 100 a 4372 als

men 7s pCt. Provisie en I700 Courtage berekent?

853. Hoeveel bedragen in Parijs de volgende effecten ingekocht

op 4 Mei.

4 Cert. 6 pCt. Amerika van 1000 doll. a 947*

6 „ 5 „ Italië „ 1000 frcs a 5572

3 „ 6 „ Ital. Tabaks obligatien a fr. 417

5 „ 5 „ Oost. Fransche Spoorwegen afr. 28572

en 4 „ 5 „ Turkije 5 pCt £ 100 a 457*

als hem berekend wordt 73 pCt. Provisie en 78 pCt. Courtage.

854. Amsterdam laat in Berlijn verkoopen:

4 Cert 272 pCt. N.W.S. van ƒ 1000 a 5578

4 „ 5 „ Turkije van £ 100 a 5O78

6 „ 5„ Metall. Coup. Jan. van fl. lOüO a 5 5Vu
en 5 „ 5 „ Rusland Coup. Jan. van 400 Z.Roeb. a 77' /s

»« jj

j> j>

li.87*

2.35

als Berlijn berekent 7^ pCt. Provisie en 7» pCt. Courtage

,

hoeveel bedraagt dan het netto provenu , wanneer 1 Th. =
/1.78 is.

855. Als iemand 7 pCt. van zijn geld wil maken tot welken

koers moet hij dan 5 pCt. Metalliek genoteerd vinden met
inachtneming van 16 pCt. Couponbelasting en 7» pCt.

Courtage van inkoop? •

856. B. verkoopt op 1 Januari:

132 Coup. 5 pCt. Metall. van fl. 1000 a ƒ24.45
68 „ 5 „ Eng. Russen van £ 111 „ „11.87*
93 „ 3 „ Portugal van £ 100
65 „ 3 „ Spanje van Rvn. 12000

en 80 „ 5 „ Turkije van £ 100 „ „ 11.87*

als hij daarvan 7* V^^* Commissie rekent, hoeveel Cert.

3 pCt. Spanje van 500 Piaster kan hij voor het bedrag
koopen als de koers is 3272 met 7» pCt. Courtage?

857. T. laat op 4 Nov. koopen in Berlijn: 4500 Th. 4 pCt.

Pruisen, Coupon 1 Oct., a 8578; 2000 Th. in Pruis.

Bankactiën a I2472, dividend bewijs a 472 pCt. van 1

Juli en £ 814, 5 pCt. Eng. Russ. leening a 8772 Coup.
1 Sept. (1 £st. = 6V4 Th. Pr.); hoeveel moet hij met
73 pCt. Commissie en ^/s pCt. Courtage betalen als de
koers is ƒ1.77*?

858. Wat kosten in Hamburg op 15 Mei: 3000 BcoMk 4 pCt.

Noorw. leening a 91 (Coupon 1 Jan.); 12 Cert. Altona-

Kieler spoorweg van 300 MBco a 134V2 (met interestbe-

rekening a 4 pCt. van 1 Jan.) en 15 Cert. 3 pCt. Spanje
van 500 Piast. , met berekening van 7^ pCt. Provisie en
7» pCt. Courtage?

859. Hoeveel is op 28 Januari het netto provenu in Parijs van
frcs 4000, 3 pCt. rente a 71.02; frcs 5000 472 pCt.

rente a 102.45, van fl. 6000 5 pCt. Oostenr. Metali. a

697» (Coupon 1 Januari) en 5000 doll. 6 pCt. Amerika
a 867*, na aftrek van 73 pCt. Provisie en V« pCt. Courtage?

860. Wat moet men op 15 Juli in Londen betalen voor 5000
doll. 6 pCt. Amerika 4882 a 837», £ 1800 5 pCt.

Russ. leening a 977« fl. 6000 Oost. Metall. a 577*;
frcs 7000 5 pCt. Italië a 557* en £ 800 3 pCt. Portugal
a 347» met bijvoeging van V» pCt. Provisie en Va pCt.
Courtage ?
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861. Op 3 Mei vindt iemand de volgende noteeringen van 6

pCt. Amerika 1882,

Amsterdam 94jV8

New-York 31274
goudkoers lö^z

Londen 887*
Parijs 10078

Berlijn 9578

en Frankfort 9578

pCt. Hamburg 897*

Antwerpen 94V8

en de wisselkoersen: New- York op Londen 10978, Londen
/• 11.85, Parijs ƒ 5672, Berlijn ƒ 1.77S Frankfort ƒ 9978,

Hamburg ƒ M^^/u en Antwerpen ƒ 5672, waar kan hij dan

het voordeeligste koopen?
862. Idem op 22 Juli van 5 pCt. Turkije Alg. Schuld:

Amsterdam 457» Parijs 48.80

Londen 477» Antwerpen 46V2
Berlijn 467* Hamburg 437»

als de wisselkoersen zijn als in de vorige opgave, waar
kan men dan het voordeeligste koopen?

863. Idem op 10 Juni van Metall. zilver (Coup. 1 Juli):

Amsterdam 547» Frankfort 5778

Weenen 69.60 Hamburg 5578

Berlijn 57 Antwerpen 537*
als de koersen zijn als hiervoor en de koers op Weenen
ƒ9372, waar is dan de laagste noteering?

864. Als de Metall. Coupons in Amsterdam genoteerd zijn

ƒ 24.17* , en de koersen op Weenen zijn ƒ 9172 per 100 fl.,

op Londenƒ 11.85, op Parijs ƒ 56^/4, op Frankfort ƒ9878,
waar zal men dan het voordeeligste 100 Coupons afi. 25

verkoopen?

865. Hoeveel moet men op 18 Augustus betalen voor 20 Actiën

eener Brandwaarborgmaatschappij ieder a ƒ1000, waar-

van 20 pCt. is gestort, als de koers is 12378 en de rente

berekend wordt van 1 Juli a 4 pCt. ; Courtage ƒ 1 per stuk.

866. Iemand laat op 15 Mei in Berlijn koopen 4000 doll 6 pCt.

Amerika 1882 a 927i6 en betaalt daarvoor 72 pCt. Pro-

visie en 7» V^^' Courtage benevens 2 Th. 10 Sgr. aan

onkosten voor de verzending naar Hamburg, waar de

stukken op 28 Mei verkocht worden a8978; als de koers

op Berlijn is /1.75, Hamburg voor onkosten berekent 7»
per mille Courtage en 7« pCt. Provisie , wat heeft hij dan
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gewonnen of verloren , als de koers van Amsterdam op

Hamburg is ƒ3578?
807. A. laatinFrankfortkoopenopl4 Augustus 20 Cert. 5 pCt.

Oostenrijk Nationaal (Coupon Mei) a 5678 en die naar

Weenen zenden, waar zij op 10 September verkocht wor-

den a 70.75; hoeveel bedraagt dan zijne winst of verlies,

als Weenen berekent 72 per mille Courtage en 72 pCt.

Provisie, Frankfort 72 pCt. voor Courtage en Provisie,

de koers van Amsterdam op Weenen is / 9272 en op

Frankfort ƒ9878?
868. G. koopt op 12 Juli 60 Cert. 6 pCt. Grenada van 100 £st.

tot den koers van 15 72 te leveren tot op 15 October; als

hij de stukken opvraagt op 10 September en verkoopt

tot den koers van I478, wat bedraagt dan zijne winst of

verlies, als hij ^/u pCt. voor Courtage berekent?

869. L. koopt op 14 Nov. 20 Cert. 5 pCt. Griekenland £ 500

tot den koers van Sy* te leveren tot uit» Maart inkoo-

perskeuze met Vs rente voor den kooper. Als hij op 28

Januari de stukken opvraagt en verkoopt ex dividend tot

den koers van 9^/3, wat heeft hij dan gewonnen of ver-

loren als hij van in- en verkoop 7» P^^- Courtage berekent?

870. A. koopt op 10 Juni 25 Cert. 7 pCt. St. Paul — Pacifiek

van 1000 doll. tot den koers van 69V* te leveren tot uit»

September met 72 rente voor den kooper; als hij op 15

Augustus , die stukken opvraagt en verkoopt a 677^6 wat

wint of verliest hij dan in het geheel, als hij 7^^ P^^*

voor Courtage berekent?

871. M. geeft op 21 Mei 1 pCt. premie voor 40 Cert. 5 pCt.

Italië van fr. 2000 tot den koers van 517ii, onder bepa-

ling dat de kooper hem die stukken zal leveren tot 2/m

na de overeenkomst. M eischt op 28 Juni de stukken op

en verkoopt ze tot den koers van 52V8, wat wiat of ver-

liest hij dan, als hij in het geheel YspCt. Courtage moet

berekenen ?

872. Hoeveel bedragen op 19 Juni 15 stuks Spoorwegactiën

,

ieder van f 250, als daarop betaald is 40 pCt. en de rente

berekend wordt van 1 Januari a 4 pCt. als de koers is

ƒ235 per stuk?

.873. Hoeveel rente zal men van zijn geld maken wanneer men

in 1870 in eene loterijleening een aandeel van ƒ 250 koopt

il

«
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tot den prijs van ƒ 181,50 en men bij de laatste trekking

in 1894 de laagste premie van/ 500 trekt?

874. Hoeveel rente betaalt iemand van zijn geld, die 4 maanden

Prolongatie heeft genomen op f 10000, als deze achtereen-

volgens berekend wordt a 474 pCt, 572 pCt, 47* en 4 pCt.?

875. A. heeft ƒ5000 noodig, en neemt daarvoor Prolongatie

op 4 Gert. 3 pCt. Portugal en op 5 d^. 5 pCt. Metalliek

Zilver van fl. 5000, als hij de Portugeesche Coupons ver-

koopt a ƒ 11,80 en de Metallieke d». a ƒ 24,27% hoeveel

voordeelheeft hij dan, als de prolongatiekoers hem gedu-

rende 6/m. berekend wordt a 3 pCt, SVa pCt, 4 pCt, 3% pCt

en 4V2pCt, benevens 1 per mille voor Provisie?

876. N. koopt op 16 Mei 20 Cert. 5 pCt. Turkije van 100 £st.

tot den koers van 44V4 en neemt daarop prolongatie met

10 pCt. surplus a 4% pCt.; op 16 Juni verlengt hij de

prolongatie a 4% pCt. en verkoopt op 16 Juli de stukken

tot den koers van 4572. Als hij op 13 Juli de Coupons

verkocht heeft tot den koers van ƒ 11,80 per £st. wat

wint of verliest hij dan in het geheel?

877. Een factuurbedrag vanÊ 475.12/6 wordt in Londen verze-

kerd a 35^ d. pCt. premie met berekening van Va pCt. Pro-

visie, 1/6 d. pCt. Courtage en 1/4 d. per £st. van de premie

voor Polis; hoeveel bedraagt dit als de wissel is ƒ11,837*?

878. A. ontvangt bericht dat voor zijne rekening geladen is eene

partij goederen ter waarde van ƒ 7842,50; hij wil die laten

verzekeren met inbegrip van alle onkosten en 10 pCt.

imaginaire winst a 37* pCt. premie; als voor de Polis

* gerekend wordt ƒ 1,50 , hoe groot is dan het bedrag der

Nota van Assurantie?

879. Indien bij de ontvangst der goederen uit het cognossement

blijkt, dat het geladen gedeelte eene waarde had van

ƒ 5412,75, hoe groot is dan de restorno na aftrek van

72 pCt. voor vergeefsche moeite ?

880. A. neemt verzekering op eene partij goederen, als volgt:

bij B. ƒ6000, C. ƒ4000, D. ƒ5000 en E. ƒ3000 tot

eene premie van 37i6 pCt. ; als bij de aankomst der goe-

deren blijkt, dat het geladen gedeelte eene waarde heeft

van ƒ10825, en de polis geteekend is inclusief onkosten

en 10 pCt. imaginaire winst, hoeveel bedraagt dan voor

elk der onderteekenaars de restorno?

n
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881. B. neemt verzekering op 200 balen Java koffie tot een be-

drag van ƒ 60 per baal. Ais de koffie echter zwaar be-

schadigd in publieke veiling wordt verkocht , hoe groot is

dan naar beide wijzen van opmaking de pCt. van bescha-

digdheid , en wat moeten de assuradeurs vergoeden , ^ als

gegeven is:

Gezonde waarde: 200 balen Bto 12428 KG. a 397*
ets per V2 kilo, maatschappij-conditiën.

Verkocht in veiling:

50 balen Bto 3104 ko. k 30^2 Ct.

50 „ „ 3078 „ „ 297*
50 „ „ 3192 „ „ 28^2
50 „ „ 3063 „ „ 25V4

y>

jj

J5 if » )i if

met 3 pCt. Tarra en 1 pCt korting, terwijl verder bere-

kend wordt voor diverse onkosten ƒ 203,40 en Commissie
, 172 pCt.?

882. Hoeveel is de waarde van een baar goud, wegende Bto
1.025 KG., gehalte 812 duizendste deelen tot den koers

1174 pCt.?

883. Hoeveel kosten in Londen 46 Oz. 15dwts 10.1. lya, als

het ons standaardgoud kost 77/9 ?

884. A. ontvangt uit Rusland 13 Pud 10 « 14 Sol. 18 doli

Zilver a 88V2 en uit Londen 24 pond 8 Onz. 12 dwts 16
grs W. 1 dwts 12 gr., hoeveel fijn zilver is dit te zamen ?

885. Een bankier in Londen ontvangt 4 baren goud met zilver

vermengd als volgt:

No. 1

2

3

4

99

»>

Bto gewicht

183.625 Oz.

64.575

62.8

41.9

99

»

JJ

»

>j

gehalte

goud fijn zilver per pond

3772 dwts

53

4r3
43

JJ

JJ

W. 2.3

3.2V4

2.1V8

2.3%
als het standaard goud berekend wordt a 77/3 d. en het
standaard zilver a 6 178 d., en hij aan onkosten inrekening
brengt voor het affineeren 4/ per ®, voor smelten enz.

£ 2.3/, voor hoeveel moet hij dan crediteeren?

886. Hoeveel standaardgoud bevatten 117 pond 16 sol. 16 doli

Russisch goud van de keur 8I72?
887. Als het mark fijn goud in Hamburg genoteerd is 427V«

;l
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MkBco, wat is dan de waarde van een Sovereign met
inachtneming van eene ruimte van 12 grein aan gewicht en

Yi6 karaat voor het gehalte?

Als het ons standaard goud in Engeland genoteerd is 77/9 d.,

wat is dan de prijs der volgende munten:

1 20 Trancstuk

1 Oostenr. dukaat

1 Sp. dobloen

3 Noord. Am. Arend
1 Portug. Dubrano

gewicht

4.372 gr

2.578

17.872

11.6

34.12

93

}3

gehalte

W. O.PA
B. ].274

w. 1.072

w. 0.72

standaard

889. Wat is in Londen de waarde der volgende munten:

1 Vijf francstuk

1 Pr. thaler

1 Z. Roebel

1 Sp. Piaster

1 Holl. Rijksd.

gehalte

W. 0.6

0.6

0.14

0.7

B. 0.4%

jj

>}

jj

gewicht

16.1% gr.

11.21

13. 8

17. 8

16.

als het ons standaardzilver genoteerd is 5/2 d. ?

890. Wat is de waarde van een Sovereign te Parijs, als uit

een pond standaardgond geslagen worden 46*%o stuks met
eene ruimte van 12 gr. per pond en Vie karaat in het ge-

halte, als de prijs van het goud is l°/oo premie?

891. Londen verkoopt voor rekening van Parijs 5000 Gouden
Napoleons wegende 1036 Eng, onzen van 9/10 fijn tot den
prijs van 77/9 d. per ons standaard, en berekent daarbij

aan onkosten: Yracht V* pCt., Assurantie V12 pCt., hoeveel

is dan het netto provenu?
892. Wat is de verhouding tusschen de prijzen van Goud en

Zilver op onderstaande plaatsen, wanneer zij noteeren:

Amsterdam Louis d'or 9.70

Berlijn „ llVs pCt.

Hamburg „ 10 M. 14V2 Sch. Beo
Frankfort a/M „ 9fl. 45kr.

893. Volgens de Italiaansche Muntwet van 1862 moeten de tot

op dat tijdstip geslagen stukken van 2 , 1 en ^^2 Lire van
9/10 fijn een gehalte hebben van 835 duizendste, terwijl

het gewicht 5 grammes onveranderd blijft, hoeveel stukken

van 1 Lire slaat men dan tegenwoordig uit 1 kilogr. fijn

zilver, en hoeveel pCt. is de munt verslechterd?

j I
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894. In welke verhouding moet men 5 Francstukken die ge-

middeld 24.94 grammes wegen en een gehalte hebben van
9/10 met oude Oostenr. twintigkreuzcrstukken samensmelten
om 5 kilogr zilver van 750 duizendste deelen fijn te ver-

krijgen?.

895. Volgens de Spaansche muntwet van 1848 is de munteen-
heid de zilverreaal, die volgens de wet van 1854 weegt
1.2982 gram a 9/10 fijn, terwijl de gouden Dobloen van
100 realen volgens diezelfde wet 8.3867 grammes van 9/10
fijn weegt; wat is dan de verhouding tusschen goud en zilver?

896. Welke ia de verhouding tusschen goud en zilver als vol-

gens de Portugeesche muntwet de Milreis in goud 3.774
gram weegt, en de halve milreis een gewicht heeft van
I2V2 gram, terwijl het gehalte voor beide munten het-
zelfde is?

897. Als het standaard zilver in Londen genoteerd is S/P/s d.,

wat moet dan het gehalte zijn van Mejicaansche piasters
als deze genoteerd zijn 4/117* d. per ons.

898. Volgens officiëele berichten bedroeg van 1858 tot 1862,
de invoer

:

de uitvoer

:

van goud 89.743149 £st. 73.540092 fist.

„ zilver 50.206914 „ 57.450194 „
hoeveel zullen deze sommen bedragen in Francs, in Thaler
Noord-D uitsche Wahrung en in Ned. Gulden, de Gouden
Napoleons naar den wettelijken muntvoet, en de verhouding
van goud en zilver als 15.39 : 1 berekend wordt?

899. Hoeveel Ghineesche pasmunt (Li, cash of sapeken) waar-
van 1000 stuks op 1 tael gaan zijn gelijk aan 1 Zilver-

piaster, als de tael weegt 1 Chineesch ons, 1600 ons =
133ys Eng. pond avdp, 144 pond avdp = 175 Trooisch
pond = 100 Muntpond is?

900. Volgens de Sp. muntwet van 1848 worden uit 1 Cast. Mark.
van 9/10 fijn geslagen 27.6 dobloenen, hoeveel bedraagt dan
de waarde volgens de wettelijke verhouding en de waarde
van 1 dobloen; a) in Francs (goud); ó) in Eng. Shill.

(goud), c) in Dollars (goud), als 1 doll. 25.8 gr.

Trooisch van 9/10 fijn weegt; en d) in Roebels (goud)
als gegeven is 1 Halfimperial , 1477ii doli van 88 dee-
len fijn?

\ I

4
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TAFEL voor de waarde der breuken 1 -f V2 -f Va + 7* enz. -f- 7ioo.

n

1

2

3
4
5
6
7

8
9

dO
1i

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34

S

1.

1.5

1.833333
2.083333
2.283333
2.45

2.592857
2.717857
2.828968
2.928968
3.019877
3.103211

3.180134
3.251562
3.318229
3.380729
3.439553
3.495108
3.547740
3597740
3.645359
3690813
3.734292
3.775958
3 815958
3.854420
3.891457
3.927171

3.961654
3.994987
4.027245
4.058495
4.088798
4.118210

n

35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67

4.146781

4.174559
4.201586
4.227902
4.253543
4.278543
4.302933
4.326743
4.349999
4.372726
4.394948

4.416687
4.437964
4.458797
4.479205
4.499205
4.518813
4.538044
4.556912
4 575430
4.593612
4.611469
4.629013
4.646255
4.663204
4.C79870
4.696264
4.712393
4.728266
4.743891

4.759276
4.774427
4.789352

n

68
69
70
71

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

100

S

4.804058
4.818551

4.832837
4.846921

4.860810
4.874509
4.888022

4.901356
4.914514
4.927501
4.940321

4.952979
4.965479
4.977825
4.990020
5.002068
5.013973
5.025738
5.037366
5.048860
5.060224
5.071459
5.082571

5.093560
5.104429
5.115182
5.125820
5.136346
5.146763
5.157072
5.167277
5.177378

5.187378
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Hei tweede gedeelte^ bevattende de arbitrage-

KEKENING, GONTO-FINTO's en CALCULATIEN zal

binnen eenïge maanden volgen.

V. o.

WISSELREKENING.

Een wissel of wisselbrief is een bevel of order, waarbij

men iemand last geeft, om op een bepaalden tijd aan een

aangewezen persoon eene som uit t^ betalen, voor rekening

van dengenen, die den wissel heeft uitgegeven en getee-

kend, hetzij tot voldoening eener schuld, hetzij om later op
de onderling vastgestelde voorwaarden verrekend te woorden.

Wanneer de onderteekenaar zich zelven tbt voldoening van
den wissel verpligt, dan noemt men dergelijken wissel een
Solo'ioisael of eigen toissel^ maar verpligt hij bij den wis-

sel daartoe een derden, dan noemt men dien een getraJc*

ken löissel of traite.

De invoering der wissels, wier oorsprong men omstreeks
de 11^® eeuw in Italië stellen kan, is eene der meest invloed-

rijke gebeurtenissen voor den wereldhandel geweest. Toen
namelijk gedurende de kruistogten het handelsbedrijf zich in

de Italiaansche steden begon uit te breiden, waren er op
de jaarmarkten en missen geldwisselaars of Cambsoris noo-
dig, om de door de vreemde handelaars ontvangen munt-
speciën tegen de munten huns lands in te wisselen. Maar
daar het vervoer of overdragen van het gereede geld moeije-
lijk, en bij de onveiligheid der wegen gevaarlijk was, gaven
zij in plaats van specie, eene aanwijzing op de in het vader-
land dier handelaars aanwezige geldwisselaars, welke aan-
wijzingen Lettere di camlio genaamd werden, om daardoor
aan te wijzen, dat zij voor contant geld waren uitgegeven,
en tegen contant geld weder ingeruild moesten worden.
Deze instelling vond bij het algemeen vertrouwen, dat (te

II

'i

ï-»



wisselaars genoten, en omdat de wisselvordering reeds toen,
wanneer de betaling eener aanwijzing achterwege bleef, een
persoonlijk arrest ten gevolge had, spoedig overal navolging,
en zoo werd de wissel weldra algemeen, te meer daar de
wissels zonder veel moeite aan andere personen konden over-
gedragen worden.

^
Wij behoeven hier omtrent de verdere ontwikkeling en

uitbreiding van het wisselstelsel niet in bijzonderheden te

treden, daar een ieder, die maar eenigzins met de tegen-
woordige handelsbetrekkingen bekend is, weet dat de wis-
sels onmisbaar geworden zijn, zoo wel voor den geld- als

voor den goederenhandel.

Bij den laatste dient de wissel om eene schuld, welke
door den eenen of anderen inkoop Qp eene vreemde plaats

ontstaan is, en waarvoor men dus in eene vreemde munt
is gedebiteerd , te vereffenen , zonder dat 'men noodig heeft

die vreemde munt in te wisselen, en in specie over te zen-
den, wat altijd met betrekkelijk groote kosten, moeite en
gevaar vergezeld gaat, terwijl de wissel slechts weinig kos-

ten en moeite, en^ geen andere risico aan den ontvanger ver-

oorzaakt, dan hij vrijwillig op zich neemt.

Om deze aanwending van den wissel aanschouwelijk te

maken, diene het volgende voorbeeld:

A in Amsterdam moet eene zekere som s^elds ontvanajen

van B te Parijs, en kan dit op de volgende wijzen doen:
1^. Hij kan een wissel trekken, d. i. een wisselbrief

schrijven van den volgenden inhoud:

AMSTERDAM, AugUStUS 1865.

Goed voor Fr. 1000.

Op den 1 *'e» Ociober e, Tc. gelieve TI te betalen aan

mijne eigen order j de Som van

Jiet zal V valideren in reJcening^ 7net of zonder advies

van
üw Ow. Dienaar,

Den Heere 6 A»
te Parijs.

4

Dezen wissel kan A verkoopen in zijne woonplaats, aan
iemand, dien wij door C zullen aanduiden, door achter op
den rug des wissels te schrijven (endosseren)

:

Voor mij aan de order van den Heer C, alhier^
waarde ontvangen,

AMSTERDAM, AugUStUS 186.">.

IL.

en waarvoor hij dan van C, de waarde van den wissel in
de gangbare muntspecie zijner plaats ontvangt.
C kan alsdan zelf het bedrag des wissels ontvangen, of

wat meer algemeen is, dien wissel gebruiken, om eene schuld
te betalen, die hij in Parijs, of in eene andere plaats heeft.

2^. A kan den op B getrokken wissel zelf gebruiken tot
delging van eene schuld, die hij in Parijs, of in eene andere
plaats heeft, of dien aan een zijner buitenlandsche corres-
pondenten zenden.

3^. A kan zich door B een wissel laten overmaken (remit-
teren), en wel een wissel betaalbaar in Amsterdam, of in
eenige andere plaats. B kan dien wissel zelf maken, zoo
als hij zal doen, ingeval hij van iemand in Amsterdam geld
te vorderen heeft, of een wissel op Amsterdam of eenige
andere plaats koopen, of een wissel, dien hij van den een
of ander in betaling ontvangen heeft door endosserin^ daar-
toe gebruiken.

"^

40. A kan een zijner correspondenten op eene derde plaats,
welken persoon wij door D aanduiden, order geven voor
zijne rekening op B te trekken, en dan kan I) met die
traite handelen, zoo als in N^ 1 en 2 reeds gezegd is.
In dit geval zal de wissel van 1) luiden:

PRIMA.
ROTTERDAM, AuffllStUS 1865.

Goed voor Fr. 1000.

Op den isten Octoher e. Tc. gelieve TT te betalen voor
dezen mijnen prima-wissel, (de 2'ï« en i^^ onvoldaan
Zijnde,) aan den Heer C, of order, de Som van:

EEJ¥ nUIZENn FUAUfCS^
het zal TI valideren in rekening van den Heer A ie
Ainsterdam, volgens advies van
Den Heere B jj^ ^^. Dienaar,

te Parys. a
1*
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6®. A kan B last geven om aan D te remitteren , d. i.,

om een wissel over te zenden aan D, en aan dien, of

diens order betaalbaar, hetzij dat A daarmede eene schuld

aan D afdoet, of D die gelden doet toekomen, om ze op de

eene of andere wijze met hem te verrekenen.

Wanneer B daarentegen zijne schuld aan A wil afdoen,

dan kan dit op de volgende wijze geschieden:

1°. B kan A een wissel op Amsterdam zenden, dien hij

zelf op een ander, C te Amsterdam, heeft getrokken, of dien

hij in Parijs heeft gekocht, of ook zich door een zijner cor-

respondenten heeft doen bezorgen.

2^. B kan A een wissel op iemand in eene andere

plaats dan Amsterdam woonachtig, zenden, hetzij hij dien zelf

getrokken, of dat hij dien gekocht heeft.

3^. B kan aan een correspondent last geven, om aan

A een wissel op Amsterdam, of ook op eene andere plaats

te zenden , vooral wanneer hij daardoor eene schuldvordering

kan doen betalen.

4^. B kan A last geven om op hem te trekken, en wan-

neer A dit doet, dan kan hij die traite doen dienen om
eene schuld in Parijs, of elders te voldoen.

5^. B kan A last geven om op een zijner correspondenten

te trekken.

Uit deze voorbeelden is reeds genoegzaam op te maken,

dat de wissel een uitgebreid gebruik heeft bij den goederen-

handel, en zeer dikwijls gevraagd of aangeboden moet worden;

doch dit gebruik is niet het algemeenste, daar de wissels

bij den geldhandel nog tot velerlei operatiën van bankiers,

waarbij volstrekt geene schuldvorderingen tot grondslag liggen,

aanleiding geven. De verschillende koersen of prijzen, waar-

voor de wissels op onderscheidene plaatsen te koopen of te

verkoopen zijn, en die door velerlei omstandigheden kunnen

afwijken van de prijzen, die zij naar de bestaande verhou-

dingen van het geld moesten hebben
,
geven daarbij meerdere*

of mindere verschillen, die de winsten bij dergelijke operatiën

uitmaken. B. v. Een bankier in Amsterdam ontvangt de

koersberigten uit Parijs, en vindt daarop genoteerd, dat de

prijs van wissels op Amsterdam is fr. 215 voor/ 100 Ned.,

terwijl de koers in Amsterdam op Parijs is ƒ 56,80 voor

fr. 120. — Hij trekt daarom een wissel op zijn correspon-

I

I

^

5

dent te Parijs, groot fr. 2000, dien hij derhalve in rekening-

courant crediteert tot den koers van fr. 215 met ƒ930,23
en verkoopt die traite tot den koers van/ 56,80 voor/946,67,
zoodat hij bij deze handeling / 16,44 wint, behalve de on-

kosten, die hij in Parijs betalen moet.

Er is echter nog meer. De wissels kunnen zeer geschikt

aangewend worden tot geldbelegging, waarbij men eene mid-
delmatige rente verkrijgt. De meeste wissels namelijk worden
zoo gesteld, dat de betaling eerst eenige dagen, weken of

maanden na de vertooning, of na de afgifte moet plaats

hebben , en daar het nu voor den houder des wissels meestal

verkieslijk is terstond specie of geld daarvoor in te ruilen,

zal hij zich gaarne eenig verlies getroosten , als hij den wissel

a contant kan verkoopen. De korting, die hij 'zich daarop

moet laten welgevallen, is zoodanig, dat hij die den wissel

gekocht heeft, die korting kan beschouwen als een interest

van zijn uitgegeven geld. Deze korting noemt men Disconto
(zie II deel, Discontorekening), en naarmate er veel of weinig

geld op die wijze te plaatsen is, zal de disconto lager of

hooger zijn. Het is dus gemakkelijk in te zien, dat de ver-

valtijd invloed heeft op den prijs eens wissels.

Deze verschillende aanwendingen van den wissel maken
dien tot een artikel, dat even als eene koopwaar dikwijls

gevraagd en aangeboden wordt, en dat dus in alle opzigten

als een handelsartikel te beschouwen is, hetwelk als zoodanig

in eenige groote handelssteden eene aanzienlijke plaats in-

neemt, vooral in London^ Farijs, Hamburg^ Amsterdam^
Weenen, Frankfort, enz.

De personen, die bij een wissel in aanmerking ko-
men, zijn:

De Trekker of Trassant , degene, die eene zekere som
gelds te vorderen heeft, en daarvoor den wissel uitgeeft

;

De Nemer ^ Kooper of Hemitfant ^ degene die den wissel

koopt, om daarmede eene schuld te betalen;

De Ontvanger y Preseniant , degene, die als laatste houder
eens wissds, dien ter betaling aanbiedt, en deze ontvangt.

De Betrokkene , Trassaat of Acceptant , degene die den
wissel betalen zal;

De Endossanty degene die een ontvangen of gekochtea
wissel weder in betaling geeft;

i
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De Endossaat , degene aan wien de houder eens wissels
zijne regten overdraagt;

De wissel moet bevatten:

1^. De plaats, den datum en het jaartal der uitgifte;
20. De grootte van de som in cijfers;

3*^. De tijd waarop betaald moet worden;
4^. De benaming wissel en wel: prima, secunda of ter-

tiawissel
, waarvan de eene betaald zijnde de beide anderen

vernietigt

;

5^. De naam van den kooper of nemer met bijvoeging
van het woord order, dat dezen het regt geeft zijne regten
aan een ander op te dragen;

60, De som, die betaald moet worden, voluit geschreven.
70. De ni'am van den trekker des wissels , of diens ge-

volmagtigde.

80. De naam van den betrokkene, met aanwijzing van de
plaats waar de betaling geschieden zal;

90. De aanwijzing der waarde, waarvoor de wissel is

uitgegeven.
,

100. In sommige gevallen een noodadres, dat is, de aan-
wijzing, waar de wissel betaald zal worden, bijaldien de
betrokkene in gebreke blijft.

De Trassant moet de som en den tijd van betaling naauw-
keurig vermelden volgens de gemaakte overeenkomst ; zorgen
dat hij op soliede personen trekt, die geene staking in de
betaling zullen veroorzaken, en onmiddellijk na eene gedane
traite den betrokkene daarvan advies geven;
De Bemiltant lieeft te letten op de soliditeit van den

trekker; den wissel bij tijds verkoopen of verzenden; is

hij tegelijk Presentant onmiddellijk protest laten opmaken
van eene weigering van non-acceptatie of van non-betaling,

en in geval van niet betaling den wissel aan den Trassant
terug zenden.

De Freseniant moet den wissel binnen den behoorlijken

tijd laten accepteren ; den fiemittant de acceptatie berigten

;

bij weigering protest laten opmaken; op den bepaalden tijd

de betaling vorderen; bij weigering daarvan protest laten

opmaken; is de wissel van een nood-adres voorzien alsdan

zich derwaarts wenden om de betaling te verkrijgen ter eere

van den trekker; die gelden gebruiken tot het door den

laatslen endossant opgegeven doel; na de betaling den wis-
sel voor voldaan teekenen en den betrokkene ter hand
stellen.

De BetroJckene moet bij het presenteren van den wissel
verklaren, of hij dien betalen wil of niet; eigenhandig de
acceptatie op den wissel schrijven en onderteekenen, en op
den vervaldag betalen ; de betaling aan den regtmatigen be-
zitter doen , en wanneer bij het endossemeni iets niet in den
behoorlijken vorm is, het doen legaliseren; zorgen dat hij

niet meer dan een exemplaar des wissels teekent, en bij

gedomicilieerde wissels den naam en de woonplaats aangeven
van dengenen, die den wissel betalen zal.

De wissels worden onderscheiden in:

10. Wissels kort zigt, wissels die binnen 8 a 14 dagen
uiterlijk 3 weken betaald moeten zijn;

a^ Wissels lang zigt, wissels die 1, 2, 3 of meerdere
maanden loopen;

30. Batoivissels , die 8 dagen, 14 dagen, 1 maand enz.
na de uitgifte betaald moeten worden;

40. Zigtwissels , wissels die op vertoon of eenige dagen
daarna betaald kunnen worden te bepalen naar goedvinden
van den houder:

50. Dagwissels, die welke op een bepaalden datum be-
taald moeten worden;

60. TTsowissels, die wissels waarvan de vervaltijd zich
regelt naar het gebruik, de Usance, het Uso eener plaats;
deze wissels zijn thans zeldzaam, en in ons land bestaat
hett uso niet meer.

70v Geprolongeerde wissels, wissels waarvan de vervaldag
tot eenen lateren datum is uitgesteld;

80. Geaccepteerde wissels , die wissels waarop de betrok-
kene het woord: geaccepteerd, met zijne naamteekening
daaronder geschreven heeft;

90. Oeëndosseerde wissels, die wissels welke men door
het endossement aan een ander overdraagt:

100. Prima wissels, de eerste exemplaren, die van wissels
uitgegeven worden, in onderscheiding van de daarvan ge-
maakte afschriften of duplicaten;

110. Secunda en Tertiawissels , het eerste en tweede af-

schrift eens wissels, enz.
f
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12^. Verder komt nog in aanmerking de ondei-scheiding
in Flaatstoissels, Binoienlandsche tvisseh, Buitenlandsche
tüisseh

y Gedomicilieerde wissels, naarmate de wissels be-
taalbaar zijn op de plaats of in het land , der afgifte , in
het buitenland, of wel aan het adres, dat de betrokkene
op den wissel als zijne woonplaats of domicilium ver-
meld heeft.

Daar de wissels als gewone goederen verkocht worden en
als koopwaar aan veranderingen van prijs onderhevig zijn,

die haren grond hebben in de verhoudingen van vraag en
aanbod is eene notering van dien prijs van het hoogste be-
lang. De veranderlijke prijzen noemt men in het algemeen
koersen, ^en bij deze koersen is het noodig een vasten maat-
staf aan te nemen, dien men den standvasiigen of onver*
anderlijken koers noemt, in tegenstelling van den koop-
prijs, of den veranderlijken koers.

In den regel is de onveranderlijke koers in het buitenland,
en de veranderlijke in het binnenland; alleen Hamburg en
Londen maken hierbij in vele opzigten eene uitzondering,
daar zij den onveranderlijken koers bijna bestendig op hunne
plaats hebben. De koerstafelen bestaan gewoonlijk uit twee
of drie kolommen; in de eerste vindt men den naam der
plaatsen, in de tweede den prijs waarvoor wissels op de
nevenstaande plaatsen aangeboden (inkoopsprijs) is , en is er een
derde , dan vermeldt deze den prijs waarvoor wissels op die
plaats gevraagd worden (verkoopsprijs). De onveranderlijke
Ifoersen worden op de koerstafels niet vermeld, maar als

bekend aangenomen, zoodat men wel doet die vast in bet
geheugen te prenten. In de hier achtervolgende koerslijsten

hebben wij alleen de aangeboden koersen opgegeven. Tusschen
alle plaatsen bestaat evenwel geen regtstreeksche koers ; deze
vindt men alleen op de hoofdplaatsen des handels , als Am^
sterdam^ London, Parys, Hamburg, Fetershurg, Ber*
lijnj Frankfort, Weenen, enz. maar op andere plaatsen,

als Kopenhagen y Stockholm, Bergen, Livo^mo^ Cadiar
enz. bedient men zich van tusschenplaatsen.

9

WISSELKOERSEN, REKENMUNTEN EN WISSEL-

USANTIËN

IN DE VOORNAA.MSTE HANDELSSTEDEN VAN EUROPA.

Amsterdam en Rotterdam.

Amsterdam en Rotterdam rekenen bij Nederl. gulden van

100 Ct3.

VERAKD* KOERS. ONV£RANDëELUKE &0ER&.*

Rotterdam • • • • i % ') ƒ100 in Amsterdam.

Augsburg. 6/ir,. f 98i. 100 fl. Südd. >Yahr.

Breraen • • • « . » 1.95. 1 ïhlr Louis d' Or.

Frankfort a/M 6/ir . . » 98i. 100 11. Sudd. Wahrung.

Genua 2/m. » 45^. 1 Lire nuove.

Hamburg k. z, , Ji 35^. 40 Mark. Banco.

• 2/m, . . . » 3i||. » 9

Lissabon ojm* • • i> 41^. 40 Gruzados.

Livorno 2/m. • « • » ^^, 1 Lire lUl.

London k» s, « » 11.77^. 1 £ Sterling.

» yin, « • • » il.68|. m 9

Madrid 3/m. • . . » 238. 100 Pesos duros.

Napels yin, . . » 45|. 100 Lire nuove.

Parijs, k, z* , » 56,V. 120 Francs.

w 2/m » 55H. • »

9 Z/m B 55|^. 9 9

l*etersburg 3/m • . » 175. 100 Zilveren roebels.

Weenen 6 w, . • 103 » i\. Ck>8t. Wahr.

m 9 • • • 5% minder. » Gonv. Munt.

» 1 . « . Ca lO^on^eer. » fl. Zilver.

<) Plaatsverlies.

Eespijtdagen zijn er niet meer; is de vervaldag eens wis-

sels op Zondag, dan moet de betaling op den eerstvolgenden

werkdag geschieden. Ingeval van niet betaling moet het

protest binnen 24 uur na den vervaltijd opgemaakt worden.
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Antwerpen.

Antwerpen rekent bij Francs k 100 Centimes, of bij Florins
des Pays-Bas, met een vasten koers van 400 Fr. = 189 Fl.
des Pays-Bas.

Amsterdam & Rotterdam

Berlijn en Keulen 3/m.
Frankfort a/M.

Genua. .

Hamburg^

.

London. .

Lissabon.

Madrid . .

Parijs. ,

Weenen.

VERArtD. KOERS.

U. 100 P. B.

fr. 575,

fr. 214.

fr. 100.

fr. 188.

fr. 25.

fr. 5.

fr. 5.

fr 100 Antw.

fr. 236.

ONVERANDERLIJKE KOERS.

ƒ100 Ned. Courant.

100 Th. Pr. Ct.

fl. 100 Südd. NYahrung.

100 Lire Nuove.

100 M.BO.

1 % Sterling.

1000 Reis.

1 Pesos duros.

100 Francs in Parijs,

100 fl. Oost. Wahr.

U80 30 dagen; respijtdagen geene; overings wordt eeii
op tijd getrokken wissel daags na den vervaldag betaald.

Athene.

Athene rekent bij Drachmen van 100 Lepta.

Amsterdam 3/m.

Hamburg 3/w. . .

London. 61 d. . .

Parijs. 31 d. . .

Weenen of Triest 3/m

VERAND. KOERS.

Dr. 235.55.

» 207,15.

» 28,50.

» 112,50.

» 285.

ONVERANDERLIJKE KOERS.

ƒ 100 Ned. Courant.

ƒ100 Mark Banco.

1 £ Sterling.

100 francs.

100 fl. Conv. Munt.

Sedert 1835 is het Fransche wisselregt wettig aangenomen.

11

Aagrsburg^.

Augsburg rekent na 1859 bij florijnen Suddeutsche Wahrung
of bij 52Vf Gulden voet, verdeeld in 60 kreutzer k 4 pfen-
nige, zijnde 1 Groschen = 3 kreutzer, en 1 Batze = 4
kreutzer.

Amsterdam k. z

• l. z

Berlijn. ,

Bremen. .

Frankfort a/M
Genua. .

Hamburg A:. z,

» l. z.

Leipzig. . .

Livorno. . .

London ^^ z.

Milaan.

Parijs

.

Triest.

Venetië.

Weenen

\

VERAND. KOERS.

99 fl. S W.
4% lager.

104|tt. S.W.
95 » »

100 » }»

93 » ji

88 » T»

88| » »

104^ » j»

99 » »

117 » %

57o lager.

93 » 1

93 » »

115 ji »

ONVERANDERLJJEE KOERS.

voor ƒ 100 Ned. Courl.

60 Th. Pr. Cl.

50 Th. Louis d'Or.

100 fl. Sudd. W.
200 Lire Ital.

100 M Bö.

» »

60 Th. Pr. Court.

250 Lire Toskano.

10 £ Sterling.

» •

200 Lire Ital.

200 Francs.

» 100 fl. Oost. Wahr.

Alle wissels, die van Vrijdag tot Maandag ingesloten
vervallen, zijn op Maandag, en die van Dingsdag tot en
met Donderdag vervallen, op Donderdag betaalbaar
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Bazel.

ST. GALLEN EN GE5BVE.

Geheel Zwitserland rekent volgens de bondswet van 7 Mei 1850

thans bij Zwitsersche francs verdeeld in 100 rappen of cen-

times, en overeenkomende met den franc in Frankrijk. Oude

Zwitsersche francs waren zwaarder, en wel 27 Zw, fr. = 40

Fr. francs.

Koersen te Bazel, St. Qallen en Genève.

VERA?iD. KOERS. OMVERA»DERLURE ROEUS.

Amsterdam • • . t • Fr. 214. voor f 100 Ned. Cour.

Augsburg. • > 214. » n. 100 Sudd. Wahr.

Frankfort o/M. . • » 214. » fl. 100 S. W.

Genua. • • > 100. m Lire 100 Ital.

Hamburg

.

t • . 189. » MBO. 100.

Leipzig. . « i) i1 • • 574. » 100 Th. Pr. Cour.

Livorno. 1 4 • . 99. » 100 Lire nuove.

Londen. • • • » 25. » il Sterling.

Milaan. • • i • » 99. » 100 lare Ital.

New-York . • • • • 5,30. 9 1 Dollars.

Parijs • . • • • . 100. > 500 francs te Parys

Rome

.

. • » 522. > 100 Scudi.

Weenen

.

• . » 240. m 100 fl. Oost Wahr.

Uso en respijtdagen zijn in Zwitserland niet gebnükelijk.

13

BerliJiL

(BBESLAIJ, BANTZIG, KONINGSBEBaEK.)

Berlijn rekent bij Thalers van 30 Silbergroschen k 12 pfennige.

VERAND. KOERS. ONVERANDERLIJKS KOERS.

Amsterdam k . z, en 2/w.

Augsburg 2/m. . * .

Frankfort a/M. • .

Hamburg 2/m. . . ,

Leipzig 8 d . en 2/m . ,

London Z/m, •

Parijs 2/m, ,

Petersburg Z/w dato.

Weenen 2/m. • •

142 Th. P.C.

56

57

152

100

80

96

84

voor f 250 Ned. Cour,

> 11. 100 S. d. Wahr.

» 100 fl. S. d. Wahrung.

» 300 MBö.

» 100 Th. in Berlijn.

» 11 Sterling.

• 300 francs.

» 100 Z. roebels.

» 150 11. C. M.

De koersen van Dantzig en Koningsbergen wijken hiervan

eenigzins af, omdat daarbij genoteerd zijn: Amsterdam 101

Sgr. voor ƒ 6 Ned. Court., Hamburg 45 Sgr. voor 1 M.B^
en Londen 204 Sgr. voor 1 £ St.

Sedert 1849 is algemeen het Duitsclie wisselregt in Pruis-

sen ingevoerd geworden.

B r e m e n.

Bremen rekent bij Thaler verdeeld in 72 grooten k 5 schwa-

ren; de betaalwaarde is eene ingebeelde munt, en wel de

Louii d' Or = 5 Thaler Louis d' Or.

VERAND. KOERS. ONYERANDERLUKfi KOERS.

Amsterdam k. z. en 3/w. 130Th.Ld*or voor ƒ250 Ned. Ct.

Augsburg k.z.,2en 3/m

.

52 > » 100 fl. S. W.

Berlijn 2/m, lllTh.Pr.C. 100 » •

Frankfort a/M 2/m. 52 Th. LdW fl. 100 S. W.
Hamburg k z. 2 en 3/m. 138 » » 300 M. BO.

London k, z, en 2/m, • 65 > » 100 1 Sterling.

New-York, New-Orleans 79 Dollar. 100 Th. Ld'or.

Parijs k, z. en 2/m» . 18 groot* 1 Franc.

Weenen 2/m. . . 115 Th. Bank 100 Th. Ld'or.
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In 1849 is het Duitsche wisselregt aangenomen; wissel-
schuld heeft geen voorrang boven schulden, die op eeni?
ander geschrift berusten.

Cliristiania.

Christiania en geheel Noorwegen rekenen bij Speeie-Thaler

,

verdeeld in 5 Ort of Mark a 24 Schilling.

Amsterdam k,z. en S/m z.

Hamburg k. z. en 3/m d.

Kopenhagen 3/i» dato.

London k. z, en 3/m d

.

Parijs k. z, 3/m. z.

VERAMD. KOEBS.

94.J Specielh.

100

100

4

21 Schilling.

OMYERAMDERLIJKE KOERS.

voor f 250 Ned. Coart.

» 300 MB*.

» 100 Deen. Sp. Th.
» £ 1 Sterling.

» 1 "Franc

.

9m

Frankfort a/M.

Frankfort a/M rekent bij Florijnen van 60 kreutzer a 4 heller
Zuid-Duitöche muntvoet (Süddeutsche Wahrung.)

(koersen k, s.)

Amsterdam

Augsburg,

Berlijn . ,

Bremen. ,

Hamburg •

Leipzig. •

London

•

Milaan • .

Parijs . •

Weenen

.

VERANO. KOERS.

fl. 100^ S.W.

100

lOH
59^

89

104f
118|

93

93i
88

ONVERANDERLIJKE KOERS.

I

voor f 100 Ned. Court.

fl. 100 C. M.
60 Th, Pr. Ct.

50 Th. Ld*or.

100 M. Banco.

60 Th. Pr. Ct.

i 10 Sterling.

200 Lire Ital.

200 Francs.

100 fl. Bankv

i

16

Vreemde munten worden naar de volgende vastgestelde prij-

zen aangenomen.

Francs a . • • 28 kr. Petersburg Bankrocb . 32 kr.

Hamburger M. Banco

.

52^ » 1 fl. Oostenrijk. . IJ fl.

Engelsche Sovereigns, 12 Ü. 1 Lire Austriae. . 24 kr.

1 Th. Pr. Court. . n • 1 Nap. dukaat. . 2 fl.

1 Th. Ld'or. . . H » Piaster, Dollar of

Petersburg Zilv . roeb

.

n » Scudi 2J. »

Frankfort heeft 's jaarlijks 2 missen als de Paaschmis en
de Herfstmis, welke ieder 3 weken duurt. Wissels betaal-

baar in de 1*^« week der mis, kunnen des Woensdags der
jste week ter acceptatie of voldoening vertoond worden, en
wissels, die onbepaald of in de 2^« of 3^« week der mis
vervallen den 2^«» Woensdag, of den eersten dag der2Je week.

G e n u a/

Genua rekent bij Lire fial. verdeeld in 100 Centisimi. De
wisselkoersen zijn genoteerd voor 30, 60 én 90 dagen dato.

Amsterdam.

Ancona, Bologna,

Augsburg

.

Barcelona

.

Frankfort a/M,

Hamburg

.

Lissabon

.

Livorno.

London. .

Madrid. .

Milaan . .

Alessina. •

Napels . •

Parijs

.

Rome.
Turijn .

Weenen

.

VERAND. KOfiRS. ONVERANDERLIJKE KOERS.

213 L.ire Ital. voor / 100 Ned. Court.

540 m n 100 Scudi Rome.

213 » » 100 fl. Südd. \Yahr.

257cenlesimi
|

1 Libra catalana.

212 l fl. S. W.
189 L Mark Banco.

500 1000 reis.

83 l Lira de Toskane.

2515 [ € sterling.

556 l Piaster.

100 ^ >

l Lire austriae.

1275 > [ Oncia.

425 L Ducato di regno

100 1 Franc.

5ft0 1 Scudo.

100 Lire. 100 Lire Turijn.

216 100 fl. BankVe
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In Genua en andere steden van het koningrijk Italië

geldt het Fransche wisselregt.

Het uso is 30 dagen na dato: respijtdagen worden niet

gegeven.

Hamburg;.

Hamburg rekent bij Marken a 16 schillingen h 12 pfenuige,

en wel 1 Mark Banco= '/s Th. Pr. Court en het Mark Cou-

rant, zijnde 100 M. B«. = 123 Mk. Court.

VERAKD. KOERS. ONVERAMDERLURE KOERS.

Amsterdam ](;. z. en 3/m. ƒ36. 40 M. Banco.

Antwerpen dito. • 190 francs. 100 » »

Augsburg Z/m, . 89fl.Sudd.W. 100 » »

Berlijn 2/m, . • . 152 Th. P.C. 300 » t

Frankfort a/M 3/m. 89 fl.S.W. 100 » »

Genua. • • do. » 196Lire Hal. 100 » »

Kopenhagen, do. . 196nijksbkd. 300 » *

Leipzig. . . do. . . 152 Th. P.C. 300 » »

Lissabon. • do. • 46 Sch. BO. 1 Milreis.

Livorno. • do, . 225LireTosc. 100 M. Banco.

London k, z, en 3/m. . 13 M, BO, 1 € sterling.

Madrid 3/m. . • . 43 Sch, Bo. 1 Peso duro.

Parijs &. 2. en 3/m. . 190 francs. 1 00 M . Banco

.

Petersburg 3/m. • . 32 Sch. B^. 1 Zilv. Boebel,

Weenen. do, . , , 88fl.O.\V. 100 M. Banco.

Algemeen is het Duitsche Wisselregt ingevoerd; wissels

betaalbaar in bankgeld en vervallende in den tijd der week,

dat de bank gesloten is, worden betaald op den eersten

werkdag, waarop de bank weder geopend is.

17

KonstantinopeL
Konstantinopel rekent bij Metalen en Papieren Piasters k 40

paras k 3 aspers. De wissels zijn gewoonlijk 31 dagen zigt;

op London 61 dagen zigt en op het binnenland 11 dagen zigt.

De koersen zijn genoteerd in Papieren Piasters , zijnde tegen-

woordig 170 Pap. Piast. = 100 Met. Piast.

Amsterdam

.

Augsbiirg

Genua. ,

Livorno,

London.

Odessa . ,

Parijs

.

Petersburg

.

Smyrna. .

Weenen .

.

VERAND KOERS

.

600 Paras.

600 »

300 »

300 »

200 T. Piast.

30 Piast.

300 Paras.

30 Piast.

170 P.Konst.

500 Paras.

ONVERANDERLIJKE KOKP^.

voor 1 Ncd. Court.

» 1 fl. S. W.
» 1 Lire Ilal,

» 1 Lire »

» 1 € Sterling.

> 1 Z. R. O
1 Franc.

» 1 Z. B. C)
m 100 Piast. Smyrna.

» 1 11. O. Bankval.

(*) Betaalbaar in Russ. Credietbilletleu

.

Sedert 1850 is het Fransche wisselregt algemeen in gebnuk.

Kopenhagen.
Kopenhagen rekent sedert 1814 bij Rijksbanklhaler of Rijks-

thaler verdeeld in 6 Mark k 16 Schillingen, en bij Specie-

thaler, zijnde 1 Speciethaler == 2 Rijksbankthaler.

Amsterdam. . . • .

Hamburg 14 d.z.en2/m d.

London. • . . . .

Parijs. . . . . .

VEr.AND. KOERS.

190 Bbthr.

200 »

8 lUh.

ONVERANDERLIJKS KOERS.

/'250 Ned. Court.

300 MB«.

1 £ Sterling.

1 Franc.34 Bbschill.

Uso is niet gebruikelijk; respijtdagen ten getale van 8

worden algemeen gebruikt , waarom de wissels eerst 8 dagen

na den vervaltijd ter betaling gepresenteerd worden.

?

\

A
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L e i p z i ^.

Leipzjg rekent bij Thalers van 30 Neugroscheu ^ 10 pfennige.

ONVERANDERLIJKE KOERS.

143

57

99J
110

57

Amsterdam. . . •

Augsburg.

Berlijn. . , • ,

Bremen

Breslau

Frankfort a/M. .

Hamburg.
London ....
Kew-York. . .

Parijs 81 »

Weenen 94 j»

Gewoonlijk allen t, z, behalve

3/m dato genomen wordt.

Th.

Th. 6.22» Ng

1513

1] Th.

voor /'250 Ned. Court.

* fl. 250 S. W.
» Th. 100 Pr.

j» Th. 100 Louis d'or.

» 100 Th. Breslau.

* n. Sudd. W.
» Mk. 300 Banco.

» 1 € Sterling.

» 1 Dollar.

» 300 Francs.

» 150 11. O. W.
London, dat in den ref^el

Uso-wissels vervallen 14 dagen na de acceptatie; protes-
ten worden opgemaakt van 's morgens 9 tot 's avonds 6 ure.

Leipziger miswissels zijn die, welke zonder bepaling van
maand en dag betaalbaar zijn gesteld op de Nieuwjaarsmis,
invallende Januarij, op de Paaschmis of het Jubilaat, inval-

lende drie weken na Paschen, of op de Michaëlismis , in-

vallende 29 September. De acceptatie daarvan moet geschie-

den den dag na het inluiden der mis, en de betaling der
wissels per Paasch- en per Michaëlismis des Donderdags na
het inluiden der mis, en van die per Nieuwjaarsmis op
den 12d«Q Januarij.

19

Lissabon.

Lissabon rekent bij reis en milreis, zijnde 1 milreia = 1000

reis, en ook nog bij Wissel-Crusado*s van 400 reis.

VERAND. KOERS. ONVERANDERLIJKE KOERS.

Amsterdam o/?«. •

Genua. • » . .

Hamburg. »

Livorno 50 of 60 d. 2.

of 90 dagen dato.

London k. z,

Madrid 8 dagen z,

Napels 3/m dato. ,

Parijs fc. s. en 100 d. z,

Venetië o/m dato. |

Weenen en Triest. \

/45.

520 Cent.

46 Sch.BO.

150 reis.

55 pencc.

950 reis.

750 reis.

550 Cent.

öL\j reis.

voor 40 Cruz a 400 reis

» 1 Milreis.

1» 1 «

j» 1 Lire Toskane.

» 1 Milreis.

» 1 Peso duro.

» 1 Ducato di regno,

» 1 Milreis.

* 1 fl. O. W.

Uso is 30 dagen; respijtdagen worden niet toegestaan;
een wissel op tijd is betaalbaar op den vervaldag , en is

deze een zon- of feestdag, dan moet de betaling den vori-

gen dag geschieden. Wissels op zigt moeten op vertoon be-
taald, of geprotesteerd worden.

\%



20

Livorno.

Livomo rekent bij Lire Toscane h 20 Soldi h 12 Denari of

ook verdeeld in 100 CentesimL

VERAND. COERS. ONVERANDERLIJKE KOERS.

Amsterdam 90 d. d.

Augsburg 30 en 90 d. d.

Barcclona 30 d , d •

Corfu, Zante 30 d. d..

Florence 30 en 90 d. d.

Genua 30 en 90 d. d..

Hamburg 90 d. d. . .

Konstanlinopel . • 1

Smyrna • . / . j

Lissabon . • • • •

London 30 en 90 d. d.

Madrid, Cadix 30 »

Malta 30 d.d. . . •

Milaan 30 en 90 d . d . ,

M^ssina, Palermo. do.

Napels. d9

Parijs, Marseille, enz. .

Petersburg, Odessa. do.

Home, Bologna 30 d. .

Weenen, Triest.

256 Lire Tosc.

247 » »

336

600

100

119

211

26 »

6,85»

28

635

240

100

15

500

116

450

616

280

»

»

»

»

voor ƒ 100 Coiirt.

»
fl.

100 Sudd W.

» 100 Cat. Libra*s.

» 100 Sp. Zuil piast.

» 100 Lire ïosc.

» 100 Lire nuove.

100 Mk. B*>.

100 Turk. piaster.

1 milrius.

1 £ Sterling.

100 Spaansche piast.

100 Scudi a 12 tari.

100 Lire austriae.

t Oncia van 3 ducati.

100 Ducati.

100 francs.

100 Ziiv roebel.

Scudi Kom.

Ü. Oost. Walir.

sselregt aangenomen; nso 30
Algemeen is het Pransche Wxoov.x..^. ^..^,, ,

da-en na den datnm des wissels; respijldagengeene; betaling

en acceptatie moeten binnen 34 uren geschieden, of er moet

protest opgemaakt worden.

21

London.
London rekent bij i Sterling, sedert 1816 gemunt, en ver-

deeld in 20 Shilling k 12 pence k 4 farthing. ^

VERAND. KOEES. ONYERANDEBLIJKE KOERS,

Amsterdam, ilotterdam.

(3 d. z. en 3/m. d.)

Antwerpen, Brussel 3/m.

Augsburg 3/m.

Bombay, CalcuUa GO d . s

.

Brenien 3/m . ...
Berlijn » . . . .

Buenos Ayres 60 d. z.

Canton 60 d. 2j.

Frankfort a/M 3/m.

Genua 3/m,. ....
Gibraltar 3/m. .

Hamburg do. .

Havannah 60 d. z ,

Konstantinopel, Smyrna.

Kopenhagen 3/7W.

Lissabon do. . .

Livorno do. . .

Madrid, Cadix 3/m.

Mexico 60 d. 5.

Napels 3/m.

New-York, Philadelphia.

60 d. jr

Noorwegen 3/m .

Parijs, Marsciüe, Lyon.

(30 d . s . en 3/m . d
.

)

Palermo, Messina •

Petersburg, Odessa 3/w.

Rome 3/m

Stokholm 3/m. •

Triest 3/m d. ?

Weenen S

/• 11,80.

fr. !25^.

118« Ü.

24 pence.

607 Th Ldor.

6J Th. Ct.

4 pence.

48

119 fl. S. \V.

25,25 Lire.

51 pence.

13-J-
MkBanco.

200 Pap. Piast.

8 Rkbd.

55 pence.

30 Lire.

30 pence.

51 »

41

48 »

4 Sp. Th.

25 fr.

120 pence.

35 »

50

13 Th Banco.

15 fl. Banco.

voor 1 f Sterling.

» 1 » »

» 10 » »

» 1 Compagnie ropij.

» 100 £ Sterling.

» 1 » 9

9 1 Piaster papiergeld.

» 1 Oude Sp. Piaster*

» 10 £ Sterling.

» 1 « »

» 1 Sp. Piaster.

» 1 £ Sterling.

» 100 £ Sterling.

9 1 » »

» 1 » •

• 1 mllreis.

. 1 € Sterling.

» 1 Peso duro.

» 1 » »

« 1 Ducato di regno.

» 1 Dollar.

» 1 € Sterling.

» 1 • »

» 1 Oncia van 3 duc.

» 1 Zilverroebel,

j» 1 Scudi romani.

» 1 £ Sterling.

» 1 » »

Uso bij wissels uit Frankrijk is 30 dagen na dato; uit

Duitschland eu HoUand 1 maand, Spanje eu Portugal »

I
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maanden, Italië 3 maanden. Kespijtdagen zijn er 3, aan
het einde van den derden dag moet de betaling of het protest
geschieden.

Madrid.

Madrid rekent bij realen de vellon voor den groothandel ver«
deeld in 100 Cents, voor het gewone verkeer in 34 mare-
vadis de vellon

, en bij Peso duro , of Zilver-piasters = 2a
realen de vellon.

Amsterdam

Genua

Hambui^ .

Lissabon •

London ,

Napels .

Parijs .

Petersburg

Rome .

Milaan

!240 Ct5 Ned.

525 Ct.

45 Sch BO.

900 reis.

49 pence.

525 Ct.

525 cents.

133 kop.

99 bajocchi

525 Ct.

Peso duro.

11

11

M

11

11

11

1?

n

«

11

n

n
11

11

11

Ofschoon Madrid wissels omzet op Amsterdam, Genua,
Hamburg, Livorno , Lissabon , Eome, enz. zijn de officiële
koersnoteringen gewoonlijk alleen op London en Parijs.
Daarentegen worden op vele Spaansche steden koersen o-eno-
teerd a l^o verlies (dano) of winst (beneficio).

^

Uso is bij binnenlandsche en Engelsche, Hollandsche en
Duitsche wissels 2 maanden na dato, Fransche wissels 30
dagen en Italiaansche 3 maanden na dato. Kespijtdao-en
zijn niet in gebruik.

°
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Milaan.

Milaan rekent na de vereeniging met Sardinië in het koning-

rijk Italië bij Italiaansche Lire of Francs, a 100 Centisimi

,

zijnde 87 Lire Ital. = 100 Lire austriae.

VERAND. KOEES. ONVERANDERLIJKE KOERS.

Amsterdam , Rotterdam

.

Augsburg

Frankfort a/M .

Genua

Hamburj;

Livorno .....
London . . , . .

Napels .....
Parijs, Marseille, Lyon.

Rome, Ancona .

Venetië

Weenen, Triest .

De wisselkoersen zijn

212 Lire.

213 »

213 «

99 »

188 «

80

23

42-4

100

520

245

190 «

genoteerd

19

voor f 100 Ned. Ct.

» 11. 100 Südd. Wahr
w 11. 100. S. W.
w 100 Lire Ital.

» 100 Wark L^.

11 100 Lire de Toscane.

1 £ Sterlintj.

100 Ducadi di regno.

100 Francs.

100 Scudi Romani.

100 fl. O. W.
100 11. Bankvaluta.

voor 30 en 90 dagen dato.

In het jaar 1850 is het Duitsche wisselregt ingevoerd,
doch sedert de vereeniging met Sardinië is het aldaar be-
staande wisselregt in gebruik , dat bijna geheel met het Fran-
sche overeenstemt.
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Napels.

Napels rekent bij Ducati di regno il 100 grani
, gelijk 4*/^

Ital. Lire. De Ducati wordt ook verdeeld in 10 Carlini k
10 grani.

VERAND.KOERS. ONVERANDERLIJKE KOERS

Amsterdam 90 d

.

Augsburg 75 d.

Frankfort a/M 75 d
Genua 40 d.

Hamburg 90 d.

Livorno 35 d. .

London 90 d.

Mila!tn , 40 d . .

Messina, Palermo 30 d.

Parijs, Marseille 80 d..

Petersburg 90 d.

Rome 30 d. . . .

Triest 60 d. . . .

Venetië 40 d.

Wecnen 70 d. . . ,

46,5 grani

46 ))

46

21

41

18

o4o

22

120

22

84

116

52

18

52

11

M

W

n

«

11

11

11

11

w

/ 1 Ned. Court.

fl. 1 Südd. Wahr.
11. 1. S. Wahrung
1 Liro nuove.

1 Mark B^.

1 Lire Toskane.

1 £ Sterling.

1 Lire Italië.

1 Scudo.

1 Franc.

1 Zilverroebel.

l Scudi Romani,

1 fl. Bank val.

1 Oost Lire.

1 fl. do.

TJso voor binnenlandsche wissels is 15 dagen; wissels uit
Itahe en Sicilië 22 da.o:en na de acceptatie; uit Spanje
Frankrijk, Nederland en Duitschland 2 maanden; uit Eno-eland
en Portugal 3 maanden na dato. Eespijtda^en zijn er niet.
De acceptatie beeft eerst plaats op zaturJag avond, maar
wissels a vista moeten terstond bij presentatie betaald of
geaccepteerd worden; wordt een of ander geweigerd, dan
moet het protest binnen 24 uren vol^-en.

25

Palermo.

Uet eiland Sicilië rekent bij Oncia van 30 Tar* h 20 Grauij

bij de notering der wisselkoersen wordt de grani verdeeld in

100 Centesimi.

VEBAND. KOERS. ONVERANDERLIJKE KOERS.

Amsterdam 90 d. dato. 96 Sicil. gr. Gulden.

Augsburg do. 95 . fl. S. W.
Frankfort a/M. do. 96 » » 9

Genua 45 d. dato 44 » Lire nuove.

Mamburg 90 do. 86 » Mark. Banco*

Livorno 45 do. 46 » Lire nuove. ^

London 90 do. 56 Tari. £ Sterling.

ftlalta 50 do. 100 Oncia • 100 Oncia Malta.

Napels 30 do.
. 198 Sicil. gr. Ducato.

Parijs 90 do.
. 46 » Frank.

Home 30 do. , 250 . Rom Scudi*

Triest 60 do. - 100 » fl. Bankval.
Venetië 60 do. . 36 > Oost Lire.

Weenen 90 do. . 100 > fl. Bankval.

Het wisselregt op Sicilië is hetzelfde als in Napels, dat
in vele opzigten met het Fransche overeenkomt.

i'4

j

*

'
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Parijs.

Frankrijk en zijne koloniën rekenen bij Franken verdeeld in

100 Centimes, De wisselkoersen worden gewoonlijk genoteerd
kort zigt en a 90 dagen dato.

VERAND. KOERS. ONVERANDERLIJKE KOERS.

Amsterdam

.

Antwerpen

Augsbiirgf

Berlijn. .

Frankfort a/M

Genua . ,

Hamburg

.

Lissabon

.

Livorno

.

London .

Madrid .

Messina. •

Milaan . .

Napels. .

"Petersburg

Triest. ,

Venetië. .

Weenen ,

Fr. 212.

100.

212.

575.

212.

100.

188.

552.

100.

25.

520.

13.

100.

425.

360.

176.

» 250.

» 176.

100 Gulden.

100 fr. in Antwerpen.

100 11. S. W.
100 Thaler.

100 fl. S. W.
100 Lire nuove.

100 Mark B».

100 Milreis.

100 Lire nuovc.

1 £ Sterling.

100 Sp Zilver piastr

1 Sicil. Oncia.

100 Lire nuove.

100 Ducati.

100 Zilv. Roebel.

100 fl. Bankval.

100 » in 45 fl.

100 » Bankval.

In Frankrijk geldt het bij de Code de Comraerce vastge»

stelde wisselregt.

27

Petersburg,

Kusland rekent bij zilveren roebels van 100 kopeken, tot 1860

ingedeeld als volgt: 1 Roebel = 2 Poltineu = 10 Griwen =s

33Vj Altinen = 100 Kopeken = 200 Deugas == 400 Po-
loesjken. Bij de muntwet van 22 Maart 1860 is de indeeling

als volgt: Roebel, halve Roebel en kwart Roebel met stuk-

ken van 20, 15, 10 en 5 kopeken als pasmunt. In 1843 is

de intrekking der Bank-assignaten tegen de Rijktjcredietbil-

letten (het nieuwe papiergeld en voornaamste betaalmiddel)

verordend, maar niettegenstaande dit, is in eenige plaatsen de
Bankvaluta of de rekening in Bankroebels nog in gebruik

gebleven, en wel in verhouding 7 Bankr. = 2 Zilver roebels.

Koersnoteringen vindt men officieel alleen op de volgende

plaatsen

:

Amsterdam 65 d. S/m d.

Hamburg do . do

.

London o/m d»to. .

Parijs 70 d. en ofm d.

VE?.AND. KOERS.

176 ets.

30 Sch. BO

34 Pence.

375 Cents.

ONVERANDERLIJKE KOERS.

1 Zilverroebel.

1

l

Ook op andere vreemde plaatsen wordt de koers bepaald
voor 1 of 100 zilver Roebels.

Van vreemde munten zijn voornamelijk in omloop: Hol*
landsche dukaten a 2 Z. R. 93i kop, 20 Frankstukken a4
Z. R. 92 kop, en Pred. d'or a 5 Z.R. lli kop.

Bij binnenlandsche wissels geldt de oude tijdrekening, die
in de 19^« eeuw 12 dagen bij de Gregoriaansche of nieuwe
ten achteren is ; bij buitenlandsche wordt algemeen de nieuwe
tijdrekening gevolgd, ofschoon somtijds ook wissels op beide
dagen -J^ September gesteld worden.

Sedert 1 Januarij 1855 is de Russische tijdrekening ook
in het koningrijk Polen ingevoerd.

<.

i
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Stockholm.
Stockholm rekent sedert 1855 bij Rijksdaalders Rijksmunt van

100 Oere, vroeger verdeeld in 48 Skillingar k 4 styfver.

VERAND.KOERS. ONVERANDERLIJKE KOERS.

Amsterdam k. z, 10 en
90 d. d 150 Rtlilr. f 100 Ned. Ct.

Berlijn k, z. 270 100 Thr. Pr. C.
Hamburg fc. 2. en90d.d. 134 100 Bo. Mark.
Kopenhagen 8d. dato. . 200 100 Deen. Rthlr.

Londofi k, z, en 3/m. d. 18 1 £ Sterling.

Lubeck 67 d. dato. 108 100 Ct. Mark.
Parijs A:. z. en 3/7/i dato. 70 100 Frank.

Petersburg k. s. en 30
d. dato 280 • 100 Zilv. roebel.

In Zweden geldt het nieuwe wisselregt van 23 Augustui

1851, dat eene navolging is van het Duitsche.

Triest.
Rekeningen en munten als in Weenen.

VERAND» KOERS. OKVERAKDEKLMKE KOERS.

Amsterdam 3/w. dato. 112 fl. Banco.
|

100

1 Antwerpen „ „ 53 n » 100

i Augsburg. „ „ 112 n i>
100

Berlijn. „ „ 200 y> t»
100

^
Boiogna 60 d. dato. 276

»» y>
100

< Franklorl a/M 3/m dato 112 w ff
100

j

Genua 3/m. dato. 53 » n 100
Hamburg „ „ . 100 w » 100

Livonio „ „ 53 n M 100

London „ „ 134 9i » 10

Mila!in „ „ 53 i* >»
100

Napels 00 d. d. 228 »» » 100

Palermo „ „ . 680 » 9»
100

Parijs 3/m. dato 53 » )>
100

Petersburg „ „ 190 » t»
100

Kom e . n „ 276 y> M 100

Venelie „ „ 130 M » 100
' Weenen „ „ . 100 » $»

100

I Wi.-3elre2:t 7ie
é o Weenen.

gulden

.

Franken,

ti. S. W.
Th, Pr. Ct.

Scud . R

.

n. S. W.
Lire Nuove.
M. Banco
Lire nuove.
ï Sterling.

Lire nuove.
Ducali.

Oncia Sicil.

Franken.

Z. roebels.

Scudi K.
n. O. W.
11. Dankv

29

Venetië.

Venetië rekent bij guldens (Fiorini) van 100 Neukreuzcr tn
den 45 Fl. voet.

Amsterdam 3/;m, dato. 85 Fiorini

.

Athene 31 d. z. . . 205 n
Augsbi.rg 3/m. dato . . 86 n
Corfu 30 d. 5 • . • . 208 n
Frankfort a/M 3/m. d. 86 1»

Genua » j» 40 «
Hamburg » » 76 1?

KonstantiilopelSl d. z. 205 ?9

Lissabon 3/w

.

dato. 220 «
Livorno » , 40 n
London » . . 10 »

^falta » . 80 »

Milaan » . 40 »

Napels » . 170 11

Palermo » . 510 »

Parijs » . 40 »

Home * . . 209 •

Triest » . 75 »

Weenen
» * • 75 »

ONVERANDERLIJKE KOERS.

100 gulden.

100 Sp. Piast.

100 II. S. W.
100 Talleri '-)

100 fl. S. W.
100 Lire nuove.

100 M. Banco.

100 Sp. Piast.

100 Milreis.

100 Lire nuove.

I C Sterling.

100 Malt. Scudi.

100 Lire nuove.

100 Ducati.

JOO Oncia.

100 Franken.

100 Scudi.

100 n. Bank val.

100 -.1 „

1

1) Maria TherMJa Tlialür.
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We enen.

Volgens de Muntconventie van 1857 rekent men in al de Oos-

tenrijksche Staten bij den Gulden of Florijn van JOO Neu-

kreuzer, Florijn 45 gulden voet of Oostenrijksche Wahrung

genaamd. Voor 1858 rekende men in Florijnen vau 60 kreuzer,

Conventions-Munt of 20 gulden voet. De verhouding van

du nieuwe munt tot de vroegere is, als volgt:

100
100
JOO
100
100

fl. C. M. o( 20 {juld. voet gelijk 105 fl. O.- W.
ïi Wiener NVahrurij; ..." 42 « « »

« Rijks NVahru-.g. . . . i' 87^ « « »

n Lire Austriae. ...» 35 « » »

15 Poolsche Wahrung. 11 25 « 11 »

Het voornaamste betaalmiddel in Oostenrijk zijn echter de

O. W. Banknoten, die een gedwongen koers hebben, maar

evenwel verre bcDeden de nominale waarde genoteerd zijn.

Gemiddeld 100 Fl. O. W. in zilver = 142 Bankvaluta.

n

»

AraslcrilaiTi 3/m . dato..

Augsbiirg. » »

lierlijn. „ „ .

Bucharest 51 d. z.

Frank lort a/M . 3/m dato

Genua
Hamburg.
Konslantinopel 51 d. z.

Lcipzig r> m . dato. .

Li%orno
London
Milaan

Parijs

Triest

Venetië

VEIIAND. KOERS.

128 il. Canco.

128 -

»

j>

»

j»

»

»

>j

»

»

»

3>

J>

22i
24
128

113
15

22 i

50

14^)

(>0

60
08
149

»

»

»

»

»

»

»

0NVEUA>DEUL1JKE KOERS.

voor f 100 Ned. Cour.

» 100 n. s. w^
100 Th. Pr. Cour.

100 Wall. Plast.

11. 100 Sudd. Wahr.
100 Lire nuove.

100 M. Banco.

100 Turk. Piast.

100 Th. Courant.

100 Lire de Toscane-

10 i Sterling;.

100 Lire nuove.

100 Franken.

100 fl. Banco.

n. 100 11. O. W.

»

»

De verre bov(n Pari genoteerde wisselkoersen in boven-

staande opgave hebben hunnen grond in het hooge Zilveragio

van 4?-^/o dat daarbij is aangenomen . Dit agio is aan

velerlei afwisseling onderhevig; eene rijzing van 1,2 of3%
in den loop van eenen dag is toch niet zeldzaam. Op 2

November 1S58 toen Zilver en Banknoten pari stonden,

waren b. v. de koersen op Amsterdam fl. 87.90 , London

fl. 102.50, Parijs fl. 41 enz.: op 17 Februarij 1860 was

31

het agio 317o en de koersen op London fl. 132.25, op
Parijs fl. 52.70 terwijl op 26 Jannarij 1864 de koersen waren :

London fl. 120.10. Parijs fl. 47.50. Dat dergelijke afwis-
selingen aanleiding geven tot velerlei gevaarlijke wissel-
operatiën is ligt te begrijpen.

In Oostenrijk geldt het algemeene Duitsche wisselregt. lu
Weenen betaalbare en in eene vreemde munt gestelde wissels

,

worden in Oostenr. Wahr. berekend naar den gemiddelden
koers, welke op den vervaldag wordt genoteerd, of bijaldien
daarvan geene notering voorkomt tot den gemiddelden koers
tusschen //papier" en //geld" van den laatsten koers van den
vorigen dag, met bijvoeging van 90 dagen disconto der
vreemde plaats.

WISSELKOEESEN EN EEKEXAIUNTEI^
IN EENIGE DER VOORNAAMSTE UANDELSTEDEN BUITEN EUROPA.

Alexaudrië.
Alexandrië rekent bij Piasters a 40 Para, of ook a 100

goede of a 120 Koeran-Aspers; gewoonlijk rekent men 10
Egypt. Piasters = 11 ïurk. Piast. In den groot- en wis-
selhandel noteert men bij Sp. Piasters (Tallari of Colonati) en
Oostenr. Conventionsthalers (Tallari delle Regina of Patacka.)

Vreemde munten worden door de regering volgens tarief
aangenomen. Volgens het tarief van 1859 'is de Eng. Sovereio-n
gelijk 97i het 20 Prankstuk = 77i de Maria Theresiaof
Tanefpiast. r= 20, het 5 Prankstuk zzi 19è Egypt. Piaster,
Koersen, Amsterdam 3/m. d. 2io Cents voop i ïariefpiast.

Genua, Livorno 61 d. j. 122 Soldi

London 5/m. d. 99 Piast.

Malta (il d. 2. 30 Tari

Marseille 3/m. d. 500 Cents

Triest do. 250 N. Kr. „

M

ii

n

u

1 do.

1 f Sterling.

1 Tariet-piast.

I do.

1 do.

Batavia.
Batavia rekent bij guldens zilver verdeeld in 120 duiten,

of ook bij guldens koper van 100 duiten.

Koersen: WoW^nd 6/m d /^ 95 Bat. voor /* 100 Amst.,Rott. enz»
London 6/m z. „ 11^,, „ £ 1 Sterling,

Bengalen 2/m z. „ SOSicc.Rop,, ƒ 100 Holl,

'II

'i

•f
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Biieiios-Ayres.

Men rekent bij Piasters (Pesos of Dollars) voor den wis-

sel- en den groothandel gewoonlijk verdeeld in 100 centimes,

en voor het gewone verkeer in 8 Eealen a 10 Decimos.
Sedert 1860 is echter in de Argentijnsche Confederatie de

gouden standaard ingevoerd, en daarbij het Spaansche en

Sp. Amerik. Gontl-Onza op 17 Piasters gesteld geworden.
Voor gtldzaken, a Metalico, dat is: betaling in zilver, wordt
het Onza berekend op 16 Piasters, voor zoo verre de beta-

ling niet in Z'lver Piasters geschiedt.

Invoiren worden verkocht in Pap. Piasters (moneda Cor-

riente); zijn de invoerregten betaald in Zilv. piasters, en aan
boord of in den pot in Patagones, waarvan 16 = 1 Onza.

Koersen: Engeland

Frankrijk

Hamburg

Rio de Janeiro

Montevideo

voor 100 Pesos in Montevideo.

Vcreenigde Staten „ 98 Pesos a metalico d. i. in Onzas

van 16 Pesos Zilv. voor 100 Doll.

a 65 Sh. Sterl. voor i Onza Goud.

„ 82 Franken

„ 43 Bo. Mark

„ "0000 Reis

jj

M

»

J>

» »

JJ

9>

» >J » JJ

100 Pesos in Oiizas van 17 Pesos

Calcutta, Bombay en Madras.

Calcutta en Madras rekenen bij CompagnieEopijen van
16 Annas a 12 Pice; 100,000 Kopijen noemt men 1 Lac
en 100 Lac zijn 1 Crore. Ook rekent men bij Sicca-Eopijen

en Courant'Eopijen , zijnde

100 Comp. Eop. rzz 93| Sicca Eop. = 108| Cour. Eop.
In JBomhay wordt de Eopij verdeeld in 4 Quartos van

100 Rees.

Koersen: Canton 70 of 90 d. z. 232 Comp. Rop voor 100 Dollars

London
1 J a 2 Sh . Sterl , „ i Cp . Rop

.

Parijs, Bordeaux 2 ^ Frank » 1 » »
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Canton, Hongkong, Sliaiii>l!ae.

Canton en llonghomj rekenen bij den Mexicaanscben

Dollar, Focisjoefoe en Amoj/ bij den Spaansclien Dollar,

zijnde 97 a 99 Sp. Dollar := ioO Mex. Dollar. In Shangliae

rekent men bij Taels van 100 Casli of Cent?, en beeft de

Mex. Dollar eene veranderlijke waarde van 70 a 80 Cash
of Cents. De Canton-tael is ruim 9 en de Haikwan of Gouver-

nementstael on-^eveer 1 \\ pCt. zwaarder dan de Slianghae tael.

Inkomende rejrten en tonneirelden worden in Gouvernements-
taels berekend. Gemiddeld rekent men 720 Tael r= 1000
Sp. Piaster of Dollars. De eeni;^e inlandsche munt is het

Li, door de Engelschen Cash en de Nederlanders Pitje ge-

noemd. Zij komen ook bij partijen van 100 en 1000 stuks

aan elkander geregen voor; 1000 Li moeten een Tael uit-

maken, doch wegens afslijten en verminderins: van het ko-

pergehalte rekent men gewoonlijk 1100 a 1300 stuks.

Koersen: Loudoii (i/m. z. 50 d, Slerl voor 1 Doïl.

New-York, enz. ,, 50 il . „ ,, t „

Canlon op \

Slianghae op

( Boml)av,Ca!- ^ «,,

cutta, Madras i

id.

3i
J
Hongk

Canton

ongeil

enfiO d, z. 2!20 Com. U.

id. l>«0 „

iJ. HO Taels

ff

»j

«

100

100 Taels

100 M.P

1

i

Caracas, (la Giiayra.)

Venezuela rekent voor den groothandel bij Piasters (Pe-

sos duros of Puertes) van 8 Realen of 100 Cents en voor

het gewone verkeer bij Pesos Macuguina of Sencilla van 8

Realen, zijnde 5 Pes Mac. = 4 Pes Duros.

Londoii 90 d. z. G Pes Mac. voor 1 i Sterlin«j.

Parijs id

.

425 Cent „ 1 Pes Mac.

Hamburg id

.

36 Sch. B«. „ i „ ,
NeW'York — 100 Duros „ 100 Doll.

St. Thomas — 125 Pes Mac. „ 100 Piast Goud
waarvan 15 — 16 Sp. Onza

of Gouddoblonen.
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Havamiab.
IlavannaTi rekent bij Pesos van 8 Realen of 100 Cen-

tavos. De aldaar circulerende munten zijn Sp. en Mexic.
Piasters of Dollars, en Sp. Mexic. en Zuid-Amerik Doblonen.
Koersen: Londoii GO d. c. 10 a l'l^l^ premie op den vasten koers

van 444 Doll. voor 100 € st

.

1 a 2o/q premie op het bedrag in

Franken op den vasten koers

van 1 Doll. =5 Franken.
i a G% premie op den Doll. of PiasU

^ a 6'Vg n n n

Parijs na 2i(;t

Spanje GO d. z,

KewYork na zigt

Japan
De Japansche proudmunt is de Kolang en de zilvermunt

de Itseloe\ de kleinste pasmunt is de Sselmi, Cash of
Pitje, zijnde een Itseboe gelijk 1500 a 1700 Ssehni. In
1860 was de Itseboe te Jedo gelijk 1650 Ssehni, te Kana-
gawa gelijk 1600 Ssehni.

De oude Kobang had eene raetaalwaarde van 171 a 18t
Eng. Sh. of 13^ Itseboe, doch had in Japan eene koers-
waarde van 4 Ilscboe; later heeft de regering deze Kobangs
ingetrokken en nieu\te uitgegeven van eene metaalwaarde
van 4 Itseboe's.

In Nagasaki rekent men bij Taels van 10 Momme of
Mas ïi 10 Poen of Condorins a 10 Sen of Ssehni. De ver-

houding van dtze rekenmunt tot de werkelijk geslagen munt
is veranderlijk; bij betalingen in zilver wordt de Taels gere-
kend op 1.561 grammes fijn zilver en is dus ongeveer =zf 1.66
Ked. Court. AVissclkoer^en worden niet genoteerd; de Dollar
wordt gewisseld voor een gelijk gewigt Itseboes, zoodat 1
Mex, Dollar z=z 3 Itseboes zoude zijn, maar bij de open-
stelling van Kanagawa heeft de Jap. regering 1 Doll. =: 2
Itseboes, gesteld, welke stukken echter het opschrift dragen

i Itseboe en door de Japanezen ook maar voor een halven
Itseboe aangenomen worden. De verwikkelingen hieruit ont-

staan liggen buiten het bestek van dit werk; tegenwoordig
is in Kanagawa 1 Dollar =: 2[ Itseboe.

35

Kaapstad.
In de Kaapkolonie rekent men algemeen bij £ St. van

20 Sh. a 12 Pence; ook rekent men nog wel bij de Holl.

Gulden van 20 Stuivers a 16 Penningen of Ptijksdaalders

van 8 Schellingen a 6 Stuivers.

Kiiig'stoii (Jamaica).
Men rekent bij £ Sterl. van 20 Sh. a 12 Pence; de in

omloop zijnde Sp. Piasters of Dollars van 100 Cents hebben

(even als in alle Eng. koloniën) eene waarde van 50 d. en

de Eng. Sovereigns eene waarde van 4 Doll. 80 Cents.

Koersen: Londen eenige % premie voor i 100 St. in London.

New-York do. do. „ 100 Doll. in New-York.

Lima.
Men rekent bij Pesos van 8 Eealen of 100 Centimos.

Volgens de muntwet van 1857 zijn de goudmunten: heele

en halve Sols van 20 en 10 zilver Piast, Dublonen van 5

zilver Piaster, heele en halve Escudo's van 2 en 1 zilver

Piaster, en de zilvermunten : de heele en halve Peso of Pi«

aster, de Peseta of ^ Piast, de heele en halve Dinero of
J^ en ^'ö^ Piaster, zijnde 1 Pesos gelijk ongeveer ƒ1,75 Neder1.

Koersen: London 60 a 90 d. 2. 45 d. voor 1 Pesos Cl.

Parijs id. 5 Fr. » 1 » »

Hamburg id. 40B0. Sch. » i n m
New-York id. 100 Doll. „100 „ .

waarbij 16 Pesos Duros iz: 17 Pes. Ct. gerekend wordt.

Manilla.
Men rekent bij Sp. Piasters van 8 Realen a 12 Grands

of 40 Cuartos; in den groothandel ook bij Piasters van 100
Centavos.

Koersen: London G/w. z, 4 Sh. Sterl. voor 1 Piaster

•

Spanje 3/m. b 100 Piast. » 100 Sp. P.

Canton, Araoy 30 d. t 106 i> > iOO Ch. P.
Sincapore en ? ^„ ,

Hongkong; j

Galcutta, enz. 30 d.» 230 C. Rop » 100 n

Wissels op Hamburg worden over London berekend.

» 100 11 » iOO Piast-

i

I
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Maracaïbo.

Maracaïbo rekent bij Pesos Macus^iiina van 8 Kealen of

100 Centavos; de Amerik Dollar is er gelijk lOf realen; het

Eng. £ Sterl. gelijk 52 realen en het 20 Prankenstuk

gelijk 41 realen. Het Sp. Onza is gelijk 21 Pesos.

Koersen: London 6 Pesos voor 1 £ Sterl.

Hamburg 52 Sch. Beo » 1 Pesos.

Parijs ^ Frank il»
New-York i Pes . 50 Cent » i Dollar.

Manritias.

In den groothandel rekent men bij £ Sterl., Shilling en

Pence; in het gewone verkeer bij den Courant-Dollar of Ko-

loniaal Piaster' van 20 Sous of 100 Cents. In omloop zijn

behalve Eng. geld, Kopijen, Spaansche, Pransche en Oos-

lenrijksche munten. '

Koersen: London 60 of 90 d. r. 5 Ct. Piasl. voor 1 € St. met

eenige o/o Agio.

Parijs id. o Frank voor l Ct. Piast. met

cenige % Agio.

Koersen: Amsterdam 62 d^ %

Mexico.
Mexico rekent bij Pesos van 8 Realen a 4 Cuartillos a

3 Grands, of ook wel verdeeld in 100 Cents; 1 Mex. Onza

is gelijk 16 Piasters.

/ 2.50 voor 1 Pesos.

— als VeraCruz.

45 Scli. Bo. voor 1 Pesos.

45 d. St. „ 1 do.

104 Pesos „ 100 dollars.

60 d. j. 475 Cent „ 1 Pesos.

k.z. 110 Pesos „ 100 P.YeraCr.

Ilavannah

Hamburg

London

New-York

Parijs

Yera-Cruz

do.

do.

do.

30 d. z

37

Montevideo.
Men rekent bij Peso Curriente of Ct. Piaster van S Pralen

^H 100 Centesimos. Bij de muntwet van 1854 is de ^vaarde

van den Sp. of Mexicaanschen Piaster of Patacon gehjk 1^^
Ct.

Piaster, en is derhalve 4 Sp. Piaster of Patacon = o tt.

l^ii^ter

Koerse,,: London 00 d. :. 42 d. Sterl. voor 1 Ct. Piaster.

Parijs d». 31S Cents „ 1
••"•

of 8t Frank „ 1 Sp. Onza.

Uio de Janeiro al pari >vaarbij 1 Patacon= 192 » reis.

^ew-York.

Aien rekent in de Vereenigde Staten van Noord-Amenka

bij Dollars van 100 Cents. Sedert 1853 is in de Vereen^de

Staten de Kouden standaard ingevoerd, waarbij 1 ij öteri.

- 4 PoUars 87 Cents berekend is , terwijl bij het vroegere

iarief 1 Dollar = 4| Sh. en dns 1 £ Sterl. = 4 Dollars

44 Cents was. Dit verschil van 48 Cents wordt pereents.

oewijze berekend en bedraagt 9 a 10;;. Agio De notering

van n beteekent dus 100 £ St. = 444 Dollars met 9J-

Agio, das 1 £ St. = 4 Doll. 83 Cents De^ waarde der

in verschillende Staten en op verschillende tijden geslagen

Dollars is niet dezelfde ; het verschil wordt percentsgewijze

genoteerd.

Koersen : Amsterdam tJO d
.

r

Antwerpen Ï5

Bazel en Zurich

Berlijn

Bremen
Frankfort a/M

Hamburg

Keulen en Leipzig

Livorno

London

Madrid

Parijs

Triest

3>

i>

3»

3»

3>

n

n

93

J»

3J

9»

JJ

i)

»

ii

»

M

42 Cents voor t Gulden.

5 Frank ., 1 Dollar.

Ti Cents

80 „

40

58

74

14 „

109 Dollars

»

»

»

»

»

jj

»>

i>

1»

»

3»

S>

ty

102

t'i Frank

40 Ceots

»

»

1 do.

1 Thaler.

1 Th . Ld Of

.

l ll.S.W.

1 B^. Mark.

1 Thaler.

1 Tosc . Lire

100 dollar k

4| Shill,

100 Sp. P.

1 Dollar.

1 0. Bankv.

i

(
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Port-au-Prince

Voor het verkeer met liet buitenland rekent men bij

Gourdes of Dollars van 100 Cents, die echter eene zeer ver-

anderlijke valuta hebben, daar op Haïti alleen papier- en
kopergeld in omloop is. In 1825 werd de Sp. Piaster nog
met 1 a 2 Gonrdes betaald, en in 1857 was de koers 15^
Gourdes.

Wisselkoersen worden niet genoteerd, maar wel heeft

men geregelde noteringen van Spaansche, Mexicaansche en
Zuid-Amerikaansche zilvermunten.

Rio de Janeïro.

Men rekent even als in Portugal bij Reis of Milreis.

Koersnoten'ngen

:

Amsterdam & Uolterdam CO en 90 d. «. 730 reis voor

Antwerpen „ ^ 555
Hamburg „ „ 650

355

n

»>

Havre, Parijs, Marseille

Lissabon en Porto

London

»

M

M

M >1200

27 d. St.„

1 Gulden

1 Frank,

l Bo. M.

1 Frank.

100 reis P.

1 Milrs.

Sandwich- eilanden.

Men rekent in Honolulu bij Dollars of Piasters van 100
Cents of 8 Realen. Er zijn vele vreemde munten in omloop

,

als Sp. Mexic. en Zuid-Amerik. Piasters, Noord-Amerik.
Dollars , Vijffrankstukken , Dobloenen , Gouden arenden (gold-

Eagles), Eng. Sovereigns, Holl,-Dukaten enz.

Koersen, London 50 d. 2. 50 d. St. voor 1 Piaster.

Hamburj do.

New-York, enz.

48 Sch. BO. * 1

10 a 20 % premie.

11

S9

San Ja^o de Cliili.

Men rekent bij Pesos of Piasters van 100 Ctntavos of

8 llealen a 4 Cuartillos. Volgens de muntwet van 1851 is

de Pesos in waarde gelijk aan 1 VijfFrankstuk, en wordt ttr

onderscheiding van de Sp. en andere Piasters Peso Corriente

genoemd.

Koersen: Hamburg 90 d. 2. 40 Schül. B«. voor 1 Peso.

London GOenSOd.::. 45d.Sterl. » l do.

New-York 60 d. ;r. 106 Pes. Cori*. « iOO do».

Parijs 90 d. 2. 5 Frank » 1 Peso.

San Franciseo.

Californië rekent even als de overige Staten der Unie bij

Dollars van 100 Centen; de Dollars van andere Staten zijn

gewoonlijk genoteerd met 1 a 2J Agio.

Koersen, Hamburg 10 en 60 d. z. 42 Sch. B^'. voor i Dollar.

London do. 45 d. Sterl. „ 1 »

Parijs do. 480 Cents » t »

St. Thomas.

Men rekent bij Pesos Duros van 8 Eealen of 100 Cents;

16 Pesos zijn gelijk 1 Sp. Goud-dobloen. Voor het binnen-

landsch verkeer rekent men bij Deensche W. Ind. Thaler»

van 96 Schillingen.

Koersen: Amsterdam 40 Piast. Cents voor f l Holl.

Hambur(j 40 Sch. Bo. ^1 Sp. Piast.

Kopenhagen 106 Sp. Piast.

London 490 » •

Kew-York 99 » »

Psrijs 500 Cents

>}

f*

200 Deen. Th.

100 I Si.

100 dollars.

1 Sp. Piast.

I

j
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Sincanore.

Men rekent bij Sp. Piasters of Dollars van 100 Cents; in

omloop zijn Spaansche, Boliviaansclie, Mexicaansche en Chi-

lenische Piasters, terwijl de Peruaansche Piaster en Brazi-

liaansche Milreis slechts a ongeveer 78 Cents aangenomen

worden. De Sp. Piaster of Dollar wordt berekend op 660

a 680 Copper Tokens.

Koersen: London C/m. z. o Sh. Sterl. voor t Piaster.

Calcutla, Ma-
j^^ ^j^ ^^ ^^^^^ ^^^ ^^^

dras, Bombay '
j»

Canton,Shaii- \ 30 ^ ^ Piaster tegen Piasier met eeniije

ghae, Amoy,
|

o^o v.'rlies ol' premie,

Batavia als China.

Australië als London

.

Wissels op Hamburg en Frankrijk komen zelden voor.

Smyma,

llekenmunten zie Konstantinopel.
,, ^m i

Wisselkoersen worden genoteerd in Besclilikgeld of rurksche

Vijfpiasterstukken , of ook wel in Oostenrijksche Conventie-

Specie-Thaler.

Koersen : Amsterdam

Berlijn

Genua

Hamburg

r>8.j Paras. Bes. voor

16 Turk. Piasl.

180 Paras Bes.

550 » »

3»Konstantinopel 100

London H5 Turk. Piast.

Parijs 180 Paras Bes.

Weenen 4.o0 3} »

JJ

J>

JJ

t>

n

1 Gulden.

1 Thlr.

1 Lire.

\ Markt Bo.

100 Paras.

1 f Sterl.

\ Frank

.

1 fl, Bankv.

4.1

Sydney.

Men rekent als in Groot-Brittanië bij & van 20 Sh. i

12 .Pence; de Sp. en Mexic. Piaster of Dollar heeft eeue

waarde van 50 d. Sterl. Gouden baren en stofgoud {{ fiju

worden berekend a ongeveer 4 £ Sterl. per Trooisch. ons

Standaardgoud.

Koersen : London 30, 60 en 90 d. c . 105 € St. voor 100 £ St. Lond.

Honskonjr,Gan.\.^^^
5 Sh.St. „ 1 Sp. Piast.

ton, Sincapore

Mauritius 50 d. z. 5 Sh.St. ,, 1 Gt. dollar

.H 4 Sh.

Bombay, Cal.) 3^^^ 2
.A.it^tn g\n \1oHKOa '
cutta en Madras

» „ 1 Corap. Rop.

Melbourne en
| j- j . yof^ premie in i St.

Adelaïde

New-York,enz. 3 d. z. 4 dollars voor l £ St.

Valparaiso.

Eekenmunt als in San Jago de Chili. Behalve de zil-

vermunt is in den laatsten tijd ook nog eene goudmunt in

het verkeer opgenomen.

Koersen : London 60 en 90 d.z.H d. Sterl
.
voor 1 Ct. Piast.

Parijs 90 d. c. H Frank » 1 . •

Hamburg 60 d. s. 40 Sch. B». » 1 > »

Nevs-York, enz. 60 d. z. 106 Gt. Piast. . 100 Dollarf.
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Zoo als wij reeds vroeger hebben gezegd , is het gebruik,

dat van wissels gemaakt wordt, zeer uitgebreid, en tot drie

groote rubrieken te brengen, als: a tot het delgen of in-

vorderingen van schulden voortspruitende uit eene of andere
handelszaak; l het beleggen van gelden, en c tot verschil-

lende operatiën in den geldhandel. Hoewel bij ieder dezer

rubrieken eigenaardige berekeningen voorkomen, hebben zij

toch allen de herleiding gemeen van den wissel in buiten-

. landsche valuta tot onze Nederlandsche rekenmunt, en het

is daarom, dat wij onze opgaven aanvangen met de

A. WISSELHERLEIDING.

Uit de hiervoor geplaatste koerslijstcn , blijkt reeds bij de
enkele inzage, dat bij elke wisselherleiding de tijd, diende
wissel nog te loopen heeft, invloed op de berekening moet
hebben, daar toch de koersen voor een bepaalden termijn

opgegeven worden, en een wissel, welke vóór dien tijd ver-

valt meer ^ en die welke na dien tijd vervalt minder waard
zal zijn, en wel in evenredigheid van den Discontopercent,

welke tijdens de koersbepaling genoteerd wordt.

Om echter geleidelijk te werk te gaan, vangen wij onze

berekeningen aan, zonder acht te geven op den vervaltijd

des wissels, of in de veronderstelling, dat de vervaltijd van
den wissel dezelfde is als die van den opgegeven koers, en
kunnen dan de wisselherleiding onderscheiden in : 1, de Een-
voudige Wisselherleiding en 2. de Zamengestelde Wissel-

herleiding.
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De eenvoudige wisselherleiding heeft plaats bij wissels,

getrokken op zoodanige plaatsen, waarvan de koersen op de

gewone koerslijstcn genoteerd worden.

Elke wisselherleiding is echter het gevolg van een koop

of verkoop eens wissels, en daar deze beide handelingen

moeten beschouwd worden als te geschieden door tusschen-

komst van wisselmakelaars en commissionairs, komen daarbij

in de eerste plaats onkosten , als courtagie en commissie in

rekening. Verder moeten de wissels, als wettige bewijzen

van schuldvoldoening op gezegeld papier zijn, of althans bij

buitenlandsche wissels voor de acceptatie gezegeld worden,

waarvan men volgens de door de regerinir vastgestelde ta-

rieven onkosten moet betalen, terwijl eindelijk nog bij het

trekken of remitteren van wissels verschillende brieven ver-

zonden moeten worden , en dus ook nog briefporten in reke-

ning komen. Wij laten echter deze onkosten aanvankelijk

buiten berekening, en vangen aan met de

I. EENVOUDIGE WISSELHERLEIDING

a. ZONDER ONKOSTEN.

Bij deze herleidingen onderscheiden wij twee gevallen:

10. als de onveranderlijke koers in het buitenland is, en 2^.

als deze op de plaats zelve is. In het eerste geval is de al-

gemeene regel

:

Vermenigvuldiq de luiienlandsclie valuta mei den ver-

nnderlijJcen koers, en deel liet produU door den vasten

Jcoers, en in het tweede geval:

Ver7ne7iigvuldig de luitenlandsche valuta met den vas-

ten koers en deel het produkt door den veranderlijken

koers.

Het spreekt van zelf, dat hierbij verschillende bekoiiingen

voorkomen, waarvan vele alleen door de praktijk kunnen

worden aangeleerd, en ook somtijds alleen haren grond

hebben in eenige meer of min algemeen aangenomen ver-

houdingen of rekeningen. Andere bekortingen zijn daar-

entegen meer standvastig, of kunnen aan bepaalde regels

onderworpen worden, en van deze willen wij hier eenige

voorbeelden laten volgen.

iM



Amsterdam op Parijs.

Deel het aantal franks door 100, door middel van de

verplaatsing van het decimaalpunt, vermenigvuldig het

quotiënt met den verand. koers, en trek l van het pro-

dukt af. B. v.

Hoeveel bedraagt Fr. 1724.60 a/ 55H
fr. 17.246 a 55} i

86^250

86230

V,6

V.G

V.6

•

•

8623

2156

1078

960 . 387

• Ve

r

160.064

800.52

Amsterdam op Londoii.

Herleid de bij het opgegeven wisselbedrag voorkomende

aantal shillings tot honderdste deelen, door ze met 5 te

vermenigvuldigen, en schrijf die als decimale breuk naast

de ' JB St! ; vermenigvuldig dit getal met den koers , en voeg

daarbij de waarde van het aantal pence a 5 cents per penny.

Is het aantal penee grootcr dan 6 , dan kan men naauw-

keuriger werken, als men daarvoor 1 Sh. meer rekent, en

vervolgens zoo veel malen 5 ets. aftrekt, als men pence te

veel genomen heeft. B. v.

Hoeveel bedragen £ 134.17/3 d. a ƒ 11.88

Om dit te berekenen stelt men

:

€ ir>l.85 a ƒ 11 .88

5 d.

13i8.5

154.85

107.880

10.7880

0.15

f 1602.17

t'l
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Hoeveel bedragen £ 205.11/9 d. a/ 11.77

2056 .

O

205.60

143.920

14.5020

l . 02800

/• 2420.94

at 3 tl= 0.15

f i:420.79
I •

(?. Amsterdam op Frankfort a/M.

Herleid de bij het opgegeven wisselbedrag voorkomende

kreuzer tot honderdste deelen , en voeg die als decimale

breuk bij de florijnen ; verminder of vermeerder dan het

bedrag met zooveel % als de koers beneden ofbovenf 100

is. B. V.

Hoeveel bedragen fl. 3124.24 a 99

1

afVs

f 5124,.40

r 7.

3

81

.903 V 11 .71»

f 3112 .685

Amsterdam op Hamburg.

Hoeveel bedragen B^. Mk. 2684.12 op Hamburg aƒ 35i.

40 Bo. Mk. : f 35^=:Bo. Mk. 2684.75 : x

of /" 20. is 4 . . . f 1342.57*

10 „ \ van 20 . „ 67 1 . 19

5 „ 4 „ 10 . „ 355 . ÜO

1 « ï^ » ^ • „ 16.78

/^ 2365.94»
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Amsterdam op Lissabon.

Hoeveel bedragen

1 Conto 240 Milreis 375 reis op Lissabon a /* 41^.

Daar Amsterdam de koers op Lissabon noteert per 40

Cruz. a 400 reis en 40 Crnz. r= 16 Milreis is, zoo ver-

menigvuldigt men het bedrag uitgedrukt in reis met den

koers, en deelt het produkt door 16000.

1240575 X 4ii
4961500

1^ 155047

51010.422

waarvan ^ is /* 3188.78

Amsterdam op Berlijn.

Amsterdam noteert geen eigenlijken wisselkoers op Berlijn^

Om derhalve een gegeven aantal Thaler Pr. Ct. te Berlijn

tot Nederl. geld te herleiden, vermenigvuldigt men dit met
den genoteerden koers van het geld: 1 Th. izr + ƒ1.77,
of men berekent den koers van Berlijn op Amsterdam. B. v.

Hoeveel bedragen Th. 724.15 Sgr. op Berlijn a Th. 142^.

Omdat Th. 142^ voor ƒ 250 overeenkomt met Th. 670
voor f 1000, heeft men:

Th. 724-5 X 1000 : Th. 570
724500

57
ƒ 1271.05

Hoeveel bedragen Th. 724.15 a f\.W
Th. 724.5 a f 1.77*

507.15

50.715

3.6225

f 1285.9875 of/ 1285.99.

47 1^

London op Amsterdam of Rotterdam.

Hoeveel bedragen ƒ 1724.20 op Rotterdam a / 11.90:

/•|7!2i.20 a /• 11.90 = € 144.17/10 d.

119

554

476

582

476

106 X 20= 2120

119

950

853

97 X 12 1164

1071

93
/n».

il'

I (il

.1

London op Ilambor^.

Hoeveel bedragen M. B<> 2733 op Hamburg a 13.8.

MBo. 2755 : \Z^^ z=Z 45728 : 211 = £ 207.4/10 d.

422

1528

1477

51 X20 1020

844

176X12 2l2f

2110
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Loiidon op Frankfort a/M.

Hoeveel bedragen fl. 2420 45 Kr. op Frankfort a/M a 119 fl.

11. 2420.75 X 10 : fl. 119= 24207.5 : 119= £ 203.8/6 d.

258

407

357

50.5X20 lOiO

952

696:119
595

nto!

58 X 12 r=

ioi/
119

Londoii op Lissabon.

i

Hoeveel bedragen 563250 reis op Lissabon a 53i d. ?

563.250 Milreis

ff

48 d. is i £ 112.13

4 d. „ Vï « 9.7/9
1 d. „ 1 „ 2. 5/lli

|. . . „ 0.11/ 9

f 124.19/ 5J d.

London op St. Petersburg.

Hoeveel bedragen ZR 3165.80 op St. Petersburg a 35 d.?

Z.R. 2165.80

30 d.

5 d.

1

'S
£ 270.14/3 d.

» 45. 2/4i d.

i 315.16,71 d.

yi
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London op ^ew-York.

Hoeveel bedragen 1624.50 doU. op New-York a 48i d.?

DoII.. 1624.50

48 d.

id.

• r

I

£ 324.18

» 3. 7/3 d.

€ 3i> i/8 d.

London op Sincapore.

Hoeveel bedragen 2024 Piaster op Sincapore a 5 Sh. 2 d,

per Piaster.
2024 Piaster.

5 Sh.

2 d. I

i 506.—
16.17/4 d.

€ 522.17/4 d.

London op Havannali.

Hoeveel bedragen 1216 doU. in Havannah Ti 10^ %.
— 1216 doll. in Hav.a:

444 100 € St. » w

IIOJ 100 „ « » London.

.r= €St. 247.17/..

Hambnrg op Amsterdam.

Hoeveel bedragen ƒ 1854,60 op Amsterdam a ƒ35,80?

=: Bo. Mk. 2072.3 Sch.
40

f 1854.60 X'
35.8

Hamburo' op St. Petersburg.

Hoeveel bedragen Z.R. 1244,25 in St. Petersburg a 33

Sch. B".?

Z.R. 1244.25

.32 Sch.

1 w X

Bo. Mk. 248S.8

» * 77.12

Bo. Mk. 2566. 4

i'

i\

11

I
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Hamburg op Madrid.

Hoeveel bedra2:en 8428 Realen de Vellen op Madrid a

43i Sch. B«.? ^

KdV. 8428.—
20

421.40

32 Sch Bo.M. 842. ir>

8

2

1

1

2

jj i

1 » »

» »

210.11

52.11

26. 51

13.
3"

Bo.M. Il45.nl

Hamburg; op Antwerpen.

Hoeveel bedragen 2075 fl. des Pays Bas in Antwerpen a fr. 190?

X — 2075 11. P. B.

189 — 400 franken.

190 — 100 Bo. Mark.

.r—Bc . Mk . 23 11 . 5^ Sch .

Hamburg op Berlijn.

Hoeveel bedragen Th. 2450 op Berlijn a 152| ïh.?

Th.2450X300 _ Th. 2450 X 1^20 _ ^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^

I52i • 61

Bij zulke koersnoteringen , welke zich daartoe gemakkelijk

laten indeelen, rekent men 1 ïh. = 2 M. B^ en trekt het

daarbij komende verschil van de uitkomst af. In ons voor-

beeld zoude dit aldus zijn:

Th. 2450 = Bo.M. 4900

2i 1

1 Ko • ZIT*^-ï
61

11 » 80. 5J

Bo.Mk. 4819. lOj Sch.

51

Ilambuig* op Kopenbag^en.

Hoeveel bedragen 3125 Eijkbkd. in Kopenhagen a 197

Eijksbkd.?

3125 X 500

197
BO.Mk. 4758.15.

Gewoonlijk rekent men 200 Ekbd. z= 300 Mk. B". en

op deze wijze zoude de berekening zijn:

Rijksbd. 3125.

i • 1562.8

BO.Mk. 4687.8.

Hamburg op New-Orleans.

Hoeveel bedragen 1640 dollars in New-Orleans a 37|-

Sch. B^?

. 1

1

* •

Dollars 1640

32 Sch

.

4 »

i .

• 1 . .

. Bik. B». 3280

n 1) 410

. » m 102.8

» » 51.4

Mk. BO. 3843.12

i

Hamburg* op Buenos-Ayres.

Hoeveel bedrao:en 10500 Pap. Piast. in Buenos

a 43 B**. Mark, als genoteerd is 1 Onza goud z

Pap. piaster?

10500 X 43

Ayres

: 364

364
BO.Mk. 1240.6 Sch.

3*
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Frankfort a/M. op Hambarg:.

Hoeveel bedraden B^ Mk. 1734.8 Sch. a 88^ fl.?

25

1

B'^.Mk. 1724.5

= i 862.25

= i 43i.l25

= ^ 215.562

= V,oo n.243

n. 1526.180= 11.1520.11. Kr.

Frankfort op Berlijn.

Hoeveel bedragen Th. 1412 . 15 Sgr. op Berlijn a 105^ fl.?

Tb. U12.5
60 = 1

30 = 4 . t^ 706.25

lo

i Vso.

« 555.12

» 11.77

ü. 2483.64 z=Z fl. 2483.58 Kr.

Men noteert ook wel de waarde per Th. Pr. Ct. docb

dit maakt in de berekening geen onderscheid; b. v. Hoeveel

bedragen Th. 2016.20 Sgr. a 1 Th. 45 Sgr. per florijn?

fl. 2016.67

1 Th.

30 Sqt,

15 •

1 n 1008.33

w 504.165

fl. 3529.165 fl. 3529.10 Kr.

Frankfort op London.

Hoeveel bedragen £ 132.14/8 d. op London a fl. 117i?
i 132.7 X liH

13.27

9.289

6635

8 d. a fl. 0.05 400

fl. 1559.625 = fl. 1559. 37i Kr.
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Frankfort op Parijs.

Hoeveel bedragen Fr. 3264.50 op Parijs a fl. 93^?

Fr. 3264. 50'x 93.^

i

9793.50

293805.0

1632.25

305230.75 : 200 fl. 1526.9 Kr,

Parijs op Amsterdam.
Hoeveel bedragen ƒ 1684.20 op Amsterdam a fr. 2121?

f 1684.20 X 212

1

1-2 1

fr. 3368.40

» 210.52

fr. 3578.92

Is echter het aantal franken dat de koers l)oven de
fr. 200 genoteerd is, geen evenmatig deel van 100, dan
IS eene eenvoudige deeling door 100 en eene vermenio-.
vuldigmg van het quotiënt met den koers aan te raden.
J3. V. Hoeveel bedragen / 1324.16 a fr. 213^.

f 13.2416 X 213i

39.7248

132.416

2648.32

i 6 . 6208

/• 2827.0816 of ƒ 2827.08

Parijs op Genua.
Hoeveel bedragen Lire 1925.60 op Genua Ti |% verlies?

Lire 1925.60

1 % Li'e 9.63

4.81 14.44i% «

fr. 1911.16

k • I
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Parijs op Lissabon.

Hoeveel bedragen 238 Milreis 80 reis op Lissabon a 552jCts.?

238.080 Milreis a 552 Cis.

476.160

11904.00

119040.0

fr. 131420. 160 ir. 1514.20 ets

Weeiien op Frankfort a/M.

Hoeveel bedraden fl. O. W. 3214.60 in Zilver op Weenen

als de koers is 128 fl. Bankvaluta? (100 fl. O. W. m Zil-

ver = 142i fl. Bankvaluta). w ^ . ioq fl n W
Uit de vergelijking der koersen vols;! dat 128 fl. U. \^ ^

eene waarde hebben van 142i fl. S. W. derhalve

n. o. W 5214.60 X U2i _ ^ g ^Y 5572.28 Kr.

Ï28

Weenen op Venetië.

r Hoeveel bedra-en 2524 Piorine 20 Ctj. in Venetië al^

de koers is 149 fl. Bankvaluta voor 100 fl.0. W. (iiorini)ï^

•iO =:

af 1 =

'2524.20 Fiorini

1262.10

5786.30 fl. B. valila

V,oo ^^5.24 .

5761.C6 fl. Bankvaluta

Weenen op Konstantinopel.

Hoeveel bedra-en 8756 Piasters Zilver in Konstantinopel

^ 1500 Para's als 170 Pap. Piast. = 100 Zilv. dito zijn?

Men herleidt het zilvcrgeld tot Papier, b.^j.

8756 Piast. Zilver

7,0 6129.2 19

14885 Pap . r iast . 8 Para

500 Para = 121 Pia^t. = 1 fl* Bankv. dus:

148'.85 X 8 = 1190.80 fl. Bankv.

55

Xew-York op Londoii.

Hoeveel moet men in New-Tork betalen voor £> 243.10

op London tot den koers van 8%?
i 245.5 a 444 doll. per € 100 is DoII. 1090.02

Ago 8«/o » 87.20

DoU. 1177.22

Gewoonlijk maakt men daarvan een kettingregel, als volgt:

X € 245.5 in London

100 444 Dollars

]00 108 » in New-York

a: 1177 doll. 22 Cts.

La (inayra op London.

Hoeveel bedragen 1408 Piast. dnros 55 Cents a 6.05

Piast. Mac. per £ St.?

1408.55 P. diiros

I 552.14

1760.69 P. Mac. a 6.05 £ 291.0/51 d.

Rio de Janeïro op London,

Hoeveel bedragen 2452700 reis in Rio de Janeïro a 279

d. per milreis?

2i52700 reis = 2452.7 Milreis

24 d

.

is V,o £ 245.5/5 d.

2 d. is 7,8 » 20.8/9 d.

li d. is * 16
» 15.6/7 d.

f 281.0/9 d.
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Buenos iyres op London.

Hoeveel £ Sterl. in London bedragen Zilv. Piast. 4260

te Buenos Ayres, als de koers is 64/6 per Onza.?

Zilv. P. 4260 a «V

60/ .

4/ .

6 d.

IG

V,5

. Vl

Z.P. 4009.5 in Onza

12028.125

801.875

100.256

f2930.256

16-

£ 808.2/9 d.

Naiiilla op LoikIou.

Hoeveel £St. bedragen in London 5088 Piast. met 12 /^

premie voor betaling in Zilver a 4/3 d. per Piaster?

Piasters 5088 a 12"/o

12% 610.56

5698.56 a 4/5 d.

4/...V5 €=:f 1i»9.14/2 d.

3d..V 16
> 71. 4/8 d.

€ 1210.18/10 d.

Wij vertrouwen dat deze uitgewerkte voorbeelden voldoende

zullen zijn, om de wijze te doen kennen, waarop dergelijke

herleidingen kunnen plaats hebben; intusschen zijn er nog

een aantal bekortingen , die niet zoo zeer op vaste regels

,

als wel op zekere min of meer willekeurig aangenomen ver-

houdingen berusten, en die niet alleen op onderscheidene

plaatsen, maar zelfs bij verschillende kantoren van elkander

afwijken. Wij laten deze dus aan de praktijk over, en geven

thans over het behandelde eenige

I

57

VOOEBEELDEN TOT OEFENING.

1) Amsterdam of Rotterdam.

1. Hoeveel bedragen a) £ 125.10/6 d. a / 11.80; b)

£ 204.8/9 d. a ƒ 11.75; c) £ 285.17/3 d. a ƒ 11.86^
en d) £87.15/10 d. a ƒ 11.8 2i op London, Liverpool, enz.?

2. Hoeveel bedragen a) fr. 2375 .40 a ƒ 56i; h) fr. 3125 . 20
a ƒ 55^; c) fr. 1075.40 a ƒ 55f en d) fr. 4015,60 a

ƒ 55-j-\ op Parijs, Marseille of Bordeaux?

3. Hoeveel bedragen a) M.B«. 2125.12 Sch. a ƒ35-?-,
b) Bo.M. 4078.9 Sch. ^ / 35-j-\; f?) M.BM638.8'a ƒ 35f
en d) Ct. M. 854.12 a 25% a ƒ 35| op Hamburg?

4. ld. a) fl. S.W. 1724.30 kr. ^ ƒ 99i; b) fl.S.W.
2018.24 kr. ƒ 98|; c) fl.S.W. 1312.45 kr. a a ƒ 991 en
d) fl.S.W. 2425.20 a ƒ 99f op Frankfort «/M.

5. ld. a) fl. Banco 3125.60 a /* 103; *) fl.O.W. Zilver
2216.70 a 347o ^ ƒ 105; c) fl. Weener Wahr 3540 a
ƒ 98 en d) fl. C.M. 1320 a ƒ 102 op Weenen.

6. ld. a) 325840 reis a ƒ 41i.; b) 2 : 324 Milreis 80
reis a ƒ 41/^; c) 1 Conti 80 Milreis 250 reis a ƒ 41||,
en d) 1:64 Milreis 60 reis a ƒ 4U op Lissabon* of
Oporto ?

7. ld. a) 1245.20 Z. Koeb. a ƒ 1.72; b) 1048 Z. R.
5 kop. a ƒ 1.75; c) 6735 Bank E. a ƒ1.71 en ^8134
Bank E. 30 kop. a ƒ 1.67^ op Petersburg, Odessa, enz.?

8. ld. a) 3456.25 Ital. Lire te Livorno a /45|; b)

2428.30 Lire nuove te Genua a /44-p\; c) 1075.60
Ducati a 4i Lire Ital. te Napels a ƒ 44f en d) 270.60
Oncia a 3 Ducati te Palermo a ƒ 44i?

9. ld. a) 21320 E. d. V. a ƒ 234; b) Z. P. 1624.16
a ƒ 236i; c) 1025.12 Duros a ƒ 232f op Madrid, en
d) 19276 E. d. V. op Barcelona a 1% dano a ƒ 236è?

10. Hoeveel moet men in Batavia betalen voc.' a)

f 1874.50 op Amsterdam a 5%; b) f 2245.60 op Eot-
terdam a 3|% en c) f 1872.50 op id. a 21%?

1

i

•1

ifl
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11. Hoeveel moet men in New-York betalen voor a)

ƒ1643.50 op Rotterdam a 62^ cents; b) ƒ3105.60 op

Amsterdam a 56| Cts.; c) ƒ4125.20 op Rotterdam a

41i Cts.?

12. Hoeveel moet men in Rio de Janeiro betalen voor:

a) ƒ1748.20 op Amsterdam a 730 reis; b) ƒ2045.60

op Rotterdam a 712 reis en c) f 1524.20 op Amsterdam

a 740 reis?

L o u d o n.

13. Hoeveel bedragen a) f 1524.60 a ƒ 11.70; b)

ƒ1057.075 a ƒ 11.925 en c) f 3162.50 a ƒ 11.95 op

Amsterdam ?

14. ïd/a) fl. 1758 a fl. liO|; b) fl. 2046.20 kr. a

fl. 1181; c) fl. 3615.54 kr. a fl. 116^ kr. op Augsburg?

15. ld. a) fl. 3258 a fl. 119; b) fl. 1956,24 a fl.

120f; c) fl. 3156.42 kr. a fl. 118i, op Frankfort a/M?

16. ld. a) 10750 Piasters Pap. geld a 4 d.; b) 12056

Piast. pap. a 4i d.; c) 2425 Zilv. Piast. a 4^ d. als 360

Pia^t. papier = 16 zilver Piast. gerekend wordt.

17. ld. a) 36440 Turksche Piast. a 200 Pap. P.; b)

31057 T. Piast. a 207^1 P. P.; c) 10765 T. P. 20 para

a 202^ Pap. Piast. in Konstantinopel op Smyrna, als de

koers van zilver is 70%?
18. ld. a) 1560.240 reis a 55 pence, J) 705 Milreis a

54i pence, c) 286 Milreis 56 reis a 52^ pence op Lissabon,

of Oporto ?

19. ld. a) 856 Z. R. a 35^ pence, b) 1075.60 Z.R.

a 34i pence en c) 9575.25 Bankroebel a 34i pence, op

Petersburg of Odessa?

20. ld. a) 2164 Dollar a lOf/„ b) 1952 Dollar 6 re-

alen a lli^J^i c) 2640 dollar 4 realen a 12^% ^P Ha-

vannah?

21. ld. a) 1908.75 dollar a 48f pence, b) 2418.60

dollar a 49 pence; c) 3106.24 dollar a 47 pence op

New-York?
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Parijs 5 Marseille^ Lyoii.

22. Hoeveel bedraagt a) f lU a fr. 211; b) f 1960.50

a fr. 212.50; c) ƒ 2015.60 a fr. 209.50 op Amsterdam?

23. ld. a) Lire nuove 1825.20 a 1|^ perte; b) Lire

1724.06 a |-|t avans; c) Lire 2645.80 a lij perte, op Genua?

24. ld. a) 324 Milreis a 552 Cts.; h) 704.175 reis a

548 Cts.; c) 1075125 reis a 540 Cts. op Lissabon?

25. ld. a) fl. Banco S35 a 176 fr.; b) fl. O. W. 1720.40

kr. a fr. 2484 per 100 fl. zilver; c) fl. Banco 1640.30 a

fr. 252 voor 100 fl. (zilver agio 35°); d) fl. Conv. M. 2866.48

a fr. 1851 voor 100 fl. papier op Weenen?

26. ld. a) 835 Duc. a 425 fr.; b) 1790 Duc. a 426|
fr. (?) 755 Duc. 60 grani a fr. 428 è op Napels?

27. ld. a) 625 Oncia a fr. 12.16; b) 1408 Duc. 45

Grani a fr. 12.50; c) Duc. 1502, 60 a fr. 12.05 op Mes-

sina of Palermo?

28. ld. a) M.B^ 1048 a fr. 188; b) M. B^ 1724.12
Sch. a fr. 189è), c) M. B". 1256.10 a fr. 18Si op

Hamburg?

29. ld. a) 742 Z. R. a 367i fr.; *) 907 Z.R. 83 kop

a 365 fr. c) 1205 Z.R. 6 kop a 352^ fr. op Petersburg?

30. ld. a) 319. Peso duro a 525 Cts.; b) 1015 Piast.

17 Mar. Tv 5171 Cts; c) 16450 realen a 512f Cts. op

Madrid?

Hamburg»

31. Hoeveel bedraagt a) f 1075.60 a ƒ 35.90

ƒ 3156.60 a ƒ 35.75; c) ƒ2905.30 ?i ƒ 35.60 op Rot-
terdam ?

32. ld. a) 5220 Lire a 192è Lire nuove; b) 3750.20
Lire a 1911 Lire; c) 2551.42 Lire a 1901 Lire op Genua?

33. ld. a) 536 Z. R. a 33 Sch. B«.; b) 1477 Z.R. a
35 Sch., c) 1078 Z.R. 42 kop. a 33i Sch op Petersburg? ^1
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34. ld. a) £ 424. a 13 M.B».; h) £ 786.18 Sli. a

12 M.B». 12 ScL; c) £, 107.123 d. a 13 M.B». 2 Sch.

op London?

35. ld. a) 6700 R. Vellon a 45 Sch.B».; h) 3245 R.
de Plata a 43f Sch. B«.; c) 7756 E. d. P. 4 Qu. a 42i
Sch. B". op Madrid of Cadix?

36 ld. a) Fr. 1752.60 a fr. 188|; h) Fr. 2633.20 a

fr. 189^; c) f 1628.40 des Pays Bas a fr. 190è op
Antwerpen?

37. ld. a) fl. 2570 C. M. a 88 fl. O. W. i) fl. O. W.
] 640. 24 kr. a fl. 9af; c) fl. Banco. 8420.54 kr. zilver

agio 34J a fl. 88f O. W. op Weenen?

38. ld. a) 582 Th. a 1511 Th.; b) 1990 Th. 10 Sgr.

a 149f Th.; c) Th. 662.18 a 150| Th. op Berlijn?

39. ld. a) 770 fl. S. W. a 87| fl., b) 1250 fl. 25 kr.

a 89i fl., c) 2284 fl. 52 kr. a fl. 86f op Frankfort a/U.?

40. ld. a) 496 Kbd. a 1984 Bbd.; b) 2640 Rbd. 36 Sch.

a 197i Rbd., c) 1382 Rbd. 80 Sch. a 199 Rbd. op Ko-
penhagen ?

Frankfort n/M.

41. Hoeveel bedraagt a) ƒ756.40 a fl. 99|, S) ƒ 1375.

80 a fl. 1001; c) ƒ1973.75 a fl. 98| op Amsterdam?

42. ld. a) Th. L. d'or 364 a fl. 96|; b) Th.L.d'or475

48 gr. a fl. 95i; c) Th. L. d'or 705.32 gr. a fl. 96| op

Bremen?

43. ld. a) M.W. 4728 a 89 fl.; i) 3194 M. B». 12

Sch. a 88i fl. c) M. B", 2952.7 Sch. a S8| fl. op Hamburg?

44. ld. a) Th. Pr. Ct. 1053 a 104| fl.; b) Th. Pr. Ct.

798.15 N. gr. a 103| fl., c) Th. Pr. Ct. 516.22i N. gr.

a 104i fl. op Leipzig.

45. ld. a) Lire Ital. 5570 afl. 193A,i) Lire Ital. 3175.

60 a fl. 93i c) Lire Ital. 6136.50 a fl. 94f op Milaan?

't!
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W e c n c n.

46. Hoeveel bedragen a) f 832.50 a fl. Banco 105i,

b) f 1724 30 a fl. lOOi, c) f 2037.90 a fl. fl. 1061 op

Amsterdam?

47. Hoeveel fl. O. W. zilver bedraagt a) ƒ1024.50 a

fl. 112; b) ƒ1826.40 a fl. 1071 en c) ƒ9024.30 a fl.

lOlj op Eotterdam; het zilver agio gerekend a 28J.

48. Hoeveel bedraagt a) S. W. fl. 945 a 12 If fl. Banco,

7;) S.W.fl. 1348.20 kr. a 106 1 fl, c) S. VV. fl. 1492.40 kr.

a 124| fl., op frankfort.

49. ld. a) 12500 Pap. Piasters a 15 fl. Banco voor 100

Turk. Z. P. zilver agio 70%, b) 16310 Pap piast. 20 para

a 14| fl. Banco voor 100 Turk. Z. P. zilver agio 65%, (c

8096 zilv. Piast. 32 para a 14J fl. op Konstantinopel?

50. ld. a) 5724 Lire tosc. a 51^ fl. , b) 3428, 45 Lire

a fl. 150A, c) 6132.70 Lire a 5U A. op Livorno?

51. ld. in zilver a 42% Agio a) 4925 Lireausta 1421

fl. ^Banco, b) 7375.60 Piorini a 141| fl., c) 5835.20 Fi-

orini a 132| fl. op Venetië?

Petersburg.

52. Hoeveel bedraagt a) ƒ2845 a ƒ 1.72; i) ƒ 935.60

a ƒ1.75, c) ƒ1472.75 a ƒ 1.70 op Amsterdam?

53. ld. a) M. BO. 3172 a 30 Sch.B"., i) M.B". 4728.

8 Sch. a 30^ Sch. B"., c) M.B^. 2408.7 Sch. a 3IJ Sch.

B". op Hamburg?

54 ld. a) £ 123 a 38 pence, 4) £ 304.15 Sh. a 37^
pence, c) £ 243.11/8 d. a 36f pence op London?

55. ld. a) fr. 5236 a 350 Cts, b) fr. 3473.60 a 355

ets, c) fr. 2958.80 a 345 Cts. op Parijs?
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New- York.

5f). Hoeveel bedraai^t a) ƒ3213 a 41 Cts, h) f 2QiSy,0

a 421 Cts, c) ƒ3957.40 a '42f Cts. op Rotterdam?

57. ld. a) fr. 4925 ?i 515 Cts, h) fr. 4108.30 a 510
Cts, c) fr. 5237.75 a 520 Cts.' op Antwerpen?

58. ld. a) 625 ïh. L. dor a. 80 Cts, h) Th. L. dor 957.
42 2:r. a 82^ Cts, c) Th. L. d'or 1021.54 gr. Ti 77i Cts.

op Bremen?

59. ld. a) £ 405 a 8jj, i) £ 296.15 Sh. a i^, c) £
316.21.4 d. a 27|S- op London ?

60. ld. a) M.BO. 1924 a 35 Cts, 7j) M. B^. 2815.11
Sch. a 34i Cts, c) M. B^ 4138.7 Sch. a 33t Cts. op
Hamburg ?

61. ld. a) fl. 3232 a 41 Cts, /j) fl. 1574.30 kr. a 42^
Cts, c) fl. 3605.24 kr. a 40| Cts. op Frankfort a/M.?

Lissabon.

62. Hoeveel bedragen a) f 1072.60 a f 43; i) ƒ 872.40
a ƒ421 en c) f 1648.30 a ƒ 43f op Rotterdam?

63. ld. a) fr. 3705 a 530 Cts; /v) fr. 2945.20 a 525
Cts.; c) fr, 5248.35 ?i 520 Cts. op Parijs?

64. ld. a) Peso duro 735 a 930 reis; h) R.d.Y. 10754
a 920 reis en c) R. d. P. 4975 a 935 reis op Madrid?

65. ld. fl) £ 49 a 53 pence; b) £ IIR.6 Sh. a 52i
pence, c) £ 87.9/6 d. a 5l| pence op London?

Madrid.

66. Hoeveelbed^agenaƒ754.60^^258Cts; J) ƒ 1125.30

a 262i Cts. en c) f 1974.25 a ƒ 2.60 Cts. op Amsterdam?

67. ld. a) Duc. 420 a 127 grani; i) Duc. 5246.60 a

125 grani; c) Duc. 615.80 a 122 grani op Napels?

68. ld. a) Scudi 684 a 99 Baj.; h) Scudi 1075.40 a

lOlè Baj. c) Scudi 729.25 a 98| Baj. op Rome?
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69. ld. a) M.BO. 916 a 46 Fc^. W.; J)M.BM209.18
ech. a 44f Scb. B". ; c) M.B«. 4175.12 Sch. B^ a 45tV

Sch. B^ op Hamburg?

i i Y o r n o.

70. Hoeveel bedragen a ƒ 1342 a 256 Lire, /.) ƒ 1428.70
a 252 Lire, c) ƒ1824.30 a 250 Lir^ op Rotterdam?

71. ld. a) 20000 Turksche piast. a 26 Lire; i) T. piast.

7954.20 para a 25| Lire; c) T. piast. 14756.36 para a

26f Lire op Smyrna?

72. ld. a) Z.R. 842 a 460 Lire, b) Z. R. 1624 a462
Lire; c) Z. R. 1408.70 kop a 465 Lire op Petersburg?

73. ld. a) Oncia 378 a Lire 15.50; *) Duc 1428.36
a Lire 15.30; c) Duc 2107.45 aLire 15.40 op Palermo?

Bazel.

74. Hoeveel bedragen a) f 975 a fr. 214; b) f 1415.20
a fr. 212; c) ƒ1604.50 a fr. 213^ op Amsterdam?

75. ld. a) fl. 778 Sudd. Wahr a 214 fr.; b) S. W. fl.

1015.20 kr. a fr. 218 c) S. W. fl. J 948. 30 kr. a fr. 216
op Augsburg?

76. ld. a) 618 DoU. a fr. 5.30; b) Doll. 1312.70 a

fr. 5.25; c) Doll. 924.30 a fr. 5.40 op New-York?

Kopeiihageo.

Hoeveel bedragen «)' ƒ 1615 a 194 Rbd ; b) f 1524.60
a 190è Rbd.; c) ƒ2048.20 a 19H Rbd. op Amsterdam?

78. ld. a) M.B^ 1417 a 200 Rbd.; b) M.B". 2940 %

Sh. a 198 Rbd.; c) M.B«. 3470.9 Sch. a 202è Rbd. up
Hamburg?

79. ld. a) fr. 1960 a 34 Rbsch.; b) fr. 2465.20 a

34^ Rbsch.; c) fr. 3915.60 a 33| Rbsch. op Parijs?
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C h r i s t i a II i a.

^ o?; ^T"^^^}
'^^'^^•asen «) ƒ 1 1 5 a 94^ Spd.; J) ƒ 2520 . 45

a 93|Spd.; ƒ 435.40 a 94f Spd. op Amsterdam?

Sch. a 99-1 Spd. c) 2815 Rbd. 15 Sch. a lOOè Sp. d. op
Kopenhagen? * f ^. ^^

^ ^^'a
^\- fl i}^'" '^ ^P''- ^-^^ Sk.; h) £ 136.15 Sh.

London?
"-^ ^^*'^^^ ^' ^ * ^P^' '^ ^^- °?

Stockholm.

LSam?^ '''^ ^''-^ c)/ 2054.85 l 15U Ekd. op'

84 Id^«) M Bo. 8540 : 12 Sch. l 129f Ekd. op Hambur?
en b) Z. R. 1356.48 a 280^ Rkd. op St. Petersbur-?

Alexandriê.

oAl^W^°T.^f
bedragen a) ƒ2245.60 op Amsterdam ^

^\ -^nk X ^'-
!^^V^^ °P Marseille a 495 Centimes en

c) i. 170.15 op London a 95^ Egyp. Piaster?

n,^^\}^.- ^^ *f
Amsterdam 14250 Egyp. Piast. a 3404

*480 Maria Ther. ïhaler op Alexandriê a 122 Soldi?

Buenos-Ayres.

coV^ ^"^r^^
bedragen a) 2150 DoU. op New-York a

fi4'- ïif;' ^^ .^ ^'- 172. 12/6d. op London ^ 64id.
c) M.B". 3240 op Hamburg a 42f M.B».?

T
^?'

"'i ''^i^-
^"""'J' ^*P- ^i^«*- 34500 ^ 82' Fr.; 5) te

London Pap. Piast. 61345 a 65 Sh.; c) te Rio Janeïro 2470
Patagones a 30000 Reis op Buenos Ayres, als de koers
van het papiergeld is 362 Pap. Piast. = 1 Onza Goud?

'I'
i
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Calcutta.

89. Hoeveel bedragen d) £ St. 205.10/8 d. op London

a 221 d.? l) fr. 4740 op Parijs a ^ francs;] c) 2130 DoU.

op Canton a 231^ C. Kop?

90. ld. te London d) CE. 2482.12 An. op Calcutta ?i

21i d.; b) te Bordeaux C. E. 2574.2 Qu. 50 Eeis op

Madras a 2.35 fr. en c) te London 1824. Sicca Eop op

Calcutta a 22i d.?
o

C a II t o u^ euz.

91. Hoeveel bedragen a) £ 420.10 Sh. op London a

53i d.; b) C. Eop 2380.10 op Calcutta^ a 220 C. Eop en

c) te Hongkong £ 185.10 op London a 53 d.?

92. ld. a) te London Doll. 3225.40 op Canton a 52^ d.;

/;) id. 2642 Taels op Shangae a 52 d. en c) 4200 Itzeboes

op Kanagawa a 5 Sh. 1| d. per Dollar van 2i Itzeboes?

W e s t - 1 11 d i ë n.

93. Hoeveel bedragen a) te London 2044 Piasters 4
Eealen a IH % op Havannali; c) te Amsterdam 2425.60
DoUars op St. Thomas a 42^ Piast. Cents?

94. Id. a) te Kopenhagen 825.75 Sp. Piast. op St. Tho-
mas a 104Ï Sp. Piast. en c) te Hamburg 3420' Mex. Piast.

op Mexico a 44 1 Sch. B«.

R i o d e J a 11 e i r o.

95. Hoeveel bedragen a) f 2875 op Amsterdam a 745
reis; b) fr. 7180.60 op Parijs a 355 reis en c) £ 203.15/6
op London a 21^ d. St.r

96. Id. a) te London 4128000 reis op Eio de Janeiro

a 27 d.; b) te Hamburg '2750640 reis op Fernambucco ii

670 reis en c) Ie Antwerpen 3145820 reis op Ceara a
380 reis?
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L a g u a y r a ^ enz.

97. Hoeveel Pesos duros bedragen a) £ St. 75.17/8 d.

op London a 61 Pes Mac; *) Doll. 2200 op St. Thomas
a 125 Pes Mac. en c) Bo. M. 4000 op Hamburs: a Sö^
Sch. B".?

1^1
98. Als men in Maracaïbo moet betalen Pes Mac. 3515.80

hoeveel bedraagt dit dan volgens de koerstatel op bl. 38
a) in £ Sterling; 6) in Amerik. DoU. en c) in 20 Prank-
stukken?

99. Hoeveel Pesos duros bedra2:en in Lima «) £ St.
242.10 Sh. op London a 45^ d.; b) fr. 6024.50 op Parijs
a fr. 5.10 en c) M.B». 4025'. 12 Ti 4U Sch. B".?

100. Als men in Valparaiso gecrediteerd is voor Pes
duros 2045.30, hoeveel bedraagt dit dan a) op London a

44i d. b) op Parijs a 4J francs en c) op Hamburg a40i
Sch. B«. (16 Court Piast = 17 Pesos duros).

h). MET BEREKENING VAN DEN VERVALTIJD.

In de vorige opgaven zijn de vervaldagen der wissel»

geheel buiten rekening gelaten, maar zoo als reeds op bl. 42

is opgemerkt , hebben deze in de werkelijkheid invloed op

de waarde des wissels. Deze veranderlijke waarde hangt

voornamelijk af van het plaatsdisconto of den prijs van het

geld op de plaats, waar de wissel betaalbaar is gesteld,

en van den korteren of langeren tijd, waarover het verschil

moet berekend worden. Luidt de vervaldag der remise later

dan dien waarop men de gelden te vorderen heeft, dan zal

men het bedrag der remise met de disconto moeten vermin-

deren; luidt de eerste vroeger, en kan men dus eerder het

geld gebruiken , dan moet men den remittant den intei-est

vergoeden. Ontvangt men b. v. op 16 Mei eene som van

ƒ 1200 betaalbaar per 20 Junij en is de disconto 5%, dan

zal men per 16 Mei boekende moeten crediteren voor ƒ 1194,

zijnde de berekening aldus;

Gedisconleerd op 16 Mei a o"/^»

ƒ 1200 per 20 Junij is Hö da^jeii. . . , ZZZ f 6.—

Waarde per 1G Mei. . . » il94.—

ƒ 1200.—

Had men echter op 20 Junij moeten betalen, en daar-

voor geremitteerd eene som van ƒ1200 per 16 Mei, dan

zoude men daardoor gedebiteerd hebben

:

ƒ 1200 per 16 Mei is 56 dajjen =: ƒ 6.—
Contante waarde :zr « 1200.

—

Waarde per 20 Junij ƒ 1206.—
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Het IS misschien niet overtollig hierbij te herinneren, dat
men bij de berekening van het aantal dagen, waarover de
disconto berekend wordt begint te rekenen van den dag
volgenden op dien , waarop de Disconto is aangevraagd tot
op den vervaldag des wissels ingesloten , de maand o^p zoo
vele dagen rekenende als zij werkelijk heeft, ofschoon toch
het jaar op 360 dagen wordt, gesteld, alsmede, dat in
strijd met het zuivere discontobegrip, de disconto niet boven
maar ten 100 berekend wordt, zoo als de gewone interest.
Het gevolg hiervan is, dat deze contante waarde nooit juist
met de geremitteerde waarde zal overeenstemmen, maar
200 als meermalen in den handel het geval is, beslist in
dezen de usantie of het gebruik.

Zijn er op één datum onderscheidene remises overgemaakt
vervallende op diverse dagen , dan kan men de waarde van
al de disconto's afzonderlijk berekenen en de som dier dis-
conto's van het geheel aftrekken , of ook den gemiddelden
vervaldag van al de remises berekenen , en voor dien dag
de geheele som disconteren.

B. V. A. ontvangt op 31 Februarij de volgende remises,
als ƒ 1000 per 20 Maart; ƒ1.240 per 10 April en ƒ 1600.
per 15 Junij, als de disconto is 5%, voor welke som zal
hij dan moeten crediteren?

Arasterdam !21 Februarij 1864.

Gedisconteerd voor den lieer N. JS'. a 5*Vo

f 1000 per 20 I\Jaart is 29 dagen

• 1240 per iO April is 50

» 16Ö0 per 15 Junij is llG

f 4.05

. 8.61

' f 995 97

» 1251.59

. 25.78 « 1574.22

/•oSiO /• 58.42 /- 5801.58

of:

ƒ 1000 per 20 Maart

» 1240 per 10 April

» 1600 per 15 Junij

ƒ 3840 per 2 Mei is 72 dajren ƒ 58.40
Waarde per 21 Februarij a 3801. GO

ƒ5840.—

69

Hierbij valt nog op te merken, dat bij remises niet altijd dis-

contering plaats heeft, vooral niet wanneer men bij zijnen

correspondent een Rekening-Courant heeft, waarop men op de
vervaldagen voor zijne remises wordt gecrediteerd en voor
zijne traites wordt gedebiteerd, maar daar in gewone tijden

de discontopercenten lager zijn dan de interestpercent , die

vergoed wordt, geeft men vooral bij eenigzins aanzienlijke

bedragen de voorkeur aan het disconteren.

VOORBEELDEN TOT OEFENING.

101. Hoeveel bedragen op 16 Januarij 1864 de volgende
remises: a) f 1240 per 10 Maart a 4% disconto, b)

ƒ 1080.70 per 17 April a 4f^ disconto; c) ƒ 1930 per 18
Junij a 3i7o disconto?

102. Iemand ontvangt op 26 Maart 1864 de volgende
remises: a) ƒ1050 per 27 April, b) ƒ940 dd. 19 Janu-
arij per 3/m; c) ƒ675.40 per 28 Mei en d) ƒ1215.20
per 1 Junij : als de disconto is 47o en de onkosten voor
visa 's, provisie enz. berekend worden op ƒ18.20 — voor
welk bedrag moet hij dan crediteren.^

103. Iemand remitteert op 17 Junij als volgt: ƒ1600
per 1 Julij; ƒ1215.40 dd. 10 JuniJ per 6 weken; ƒ 725
dato 16 Junij per 4 weken en ƒ656.60 per 1 Augustus,
voor hoeveel zal hij dan gecrediteerd moeten worden a 2^ 7^
disconto?

104. Op welken gemiddelden vervaldag had zijn corres-
pondent hem voor bovengemelde remises in Rek. Courant
moeten crediteren?

Ook bij het koopen en verkoopen van buitenlandsche wis-
sels komt dikwijls de disconto-percent in aanmerking. Men
kan b. v. wissels k. z. op eene vreemde plaats koopen , en
die berekenen tot den 1 of 2 maandelijkschen koers, of om-
gekeerd

, waarbij men dan of het wisselbedrag , of den koers
tot de daarmede overeenstemmende waarde moet herleiden.
Bijvoorbeeld: Iemand moet £ st. 2ü0 per 2/m. dato op
London koopen, en vindt den koers k. z. ƒ11.88 en de
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(lisconto in London 4^0. Hij moet dan eerst berekenen, welke
waarde k. z. in London creüjk zal staan met £ 200 per 2/w.,
dat natuurlijk eene mindere zal zijn, en stelt derhalve:

I Si. 200. per 2 m.

» • 1.6/8d. 4'Vo disconto voor 2//w.
•

€ St. 198.15/4 k.2. a ƒ 11.88 Z=Z ƒ 2560.16.

of hij berekent uit den koers k. z. den 2/m koers, die

als later vervallende, goedkooper zal zijn. Daar nu Amster-
dam met London den onveranderlijken koers in het buitenland
heeft, zal een goedkooper kosrs lager zijn, dat is: voor
een gelijk aantal £ St. zal hij een minder aantal guldens
moeten betalen. — Het bedrag der disconto wordt dus van
den k. z. koers afgetrokken.

Bijv. k.z. f 11.88

* 0.0792 40/0 disconto voor 2 m.

2/m f 11.8008, on dus :

£ St. 200 per 2///t a f 11.8008 = f 2360.16,

2^. Voorbeeld. Hamburg moet ƒ 6000 h z. op Amsterdam
koopen, en vindt den S/m koers ƒ 35 . 70 en de disconto 4%.
Hij berekent dan:

f 6000 A:. 2.

» 60 S/m disconto a 4^/^

f 6060 per o/m. a 35.70 = Bo. M. 6789.15.

Wil hij echter den overeenstemmenden koers berekenen,
dan moet natuurlijk ook in Hamburg de k. z. koers duurder
zijn dan de 3/m koers, maar daar Hamburg met Amsterdam
den onveranderlijken koers op de plaats zelf heeft, zoo is een
duurder koers lager, dat is: Hamburg zal voor een gelijk

getal M. B^. een minder getal guldens ontvangen , en de
waarde van 1 gulden zal dus op zijne plaats grooter zijn.

Hij heeft dus:

o/m koers f Zo. 10

o/m disconto
4<>/o

» 0.357

k z. f 55.345

/ 6000 k.z. k f 35.545 M. Bo. 6789.15.
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Daar beide bovenvermelde i^egels menigmalen in toepassing

moeten gebragt worden, willen wij die hier afzonderlijk

herhalen

:

P. Als de onverafiderlijke hoers in liet buiienland

is, zal een hooger koers duurder, een lagere koers goeA-

kooper zijn ;

2^. Als de onveranderlijke koers op de plaats zelve

is, zal een hoor/er koers goedkooper, een lagere koers

duurder zijn.

Behalve in dit geval komt het in den handel dikwijls voor,

dat een wissel op een anderen datum vervalt, of op een

ander zigt afgegeven is, dan aan de beurs wordt genoteerd.

Alsdan kunnen kooper en verkooper onderling den prijs

regelen, waarnaar de wissel berekend zal worden, of ook een

voor een bepaald zigt genoteerden koers aannemen, eu

daarbij de disconto van den dag in berekening brengen.

Om dit duidelijk te maken nemen wij het volgende voor-

beeld: Amsterdam noteert op 19 Maart 8M papier op Parijs

ƒ 55i; koopt iemand aldaar nu op dien datum een 3/»i

wissel, dan is deze op 19 Junij vervallen, en Amsterdam
zal derhalve bij het remitteren van dien wissel aan zijn

cori'espondent te Parijs door dezen voor het wisselbedrag

gecrediteerd worden per 19 Junij. Heeft hij echter den wissel

niet op 19 Junij maar op een anderen datum betaalbaar

gesteld, dan zal ook de wissel een andere waarde hebbeu.

Stellen wij dat de wissel gesteld was per 20 Mei, dan zal

A reeds per 20 Mei voor het bedrag zijn gecrediteerd, en

bij het opmaken zijner Kekening-Courant hem ook de interest

reeds van 20 Mei af berekend worden; hij zal dus van 20 Mei
tot 19 Junij, dat is 29 dagen interest meer genieten, en

de op 19 Maart gekochte wissel betaalbaar per 20 Mei zal

dus ook een hoogere waarde hebben, dan die welke eerst

op 19 Junij betaalbaar zoude zijn. Hieruit volgt dan in het

algemeen, dat een wissel, die korter tijd heeft te loopen,

dan de vervaltijd van den koers, meer waard is, dan een

anderen, welke op den koersdag vervalt, en wel zooveel meer
als de interest bedraagt van de wisselsom gedurende het

aantal dagen, dat er van den vervaldag des wissels tot den
vervaldag van den koers verloopen moet , berekend naar den
interestvoet of disconto-percent van de plaats , waar de wissel

I'
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betaalbaar is. Neemt men echter aan, dat de wissel niet 20
Mei, maar 20 Julij betaalbaar was gesteld, dan zal Parijs

eerst op dien datum voor het bedrag crediteren , en derhalve

ook eerst van dien dag af interest in Rekening-Courant vergoe-

den, terwijl van den wissel per 19 Junij reeds van 19 Junij — 20
Julij, dat is 31 dagen interest berekend zoude zijn. Derhalve

zal de eerste wissel op 19 Maart eene mindere waarde heb-

ben, of in het algemeen: een wissel met een lateren verval-

tijd dan dien van den koers, is minder waard, en wel zoo
veel minder als de interest bedraagt van de wisselsom gedu-
rende het aantal dagen, dat er verloopt van den vervaldag

van den koers tot den vervaldag des Avissels berekend tot

den interestvoet of disconto-pereent van de plaats, waar
de wissel betaalbaar is.

Ontvangt een bankier of eene bankinrigting van een zijner

correspondenten op één datum verschillende wissels op eene

plaats getrokken, maar vervallende op onderscheidene datums,
dan zal hij daardoor moeten crediteren, en dit op twee ver-

schillende wijzen kunnen doen. Hij kan namelijk den ge-

middelden vervaldag zoeken voor al de gezamentlijke wissels ^

en voor het geheele bedrag per dezen gemiddelden vervaldag,

herleid op de hiervoor vermelde wijze tot de inlandsche

valuta crediteren ; of ook hij kan de wissels tot denzelfden

koers herleiden, nadat hij bij de bedragen van die wissels,

welke voor den vervaldag van den koers betaalbaar zijn de
daarbij behoorende interesten heeft opgeteld , en van die der

wissels , welke langer loopen de interesten of disconto's heeft

afgetrokken. Gewoonlijk handelt men bij de berekening vaa
verschillende wissels, waarvoor men in één bedrag moet
crediteren, op eene meer beknopte wijze: men bepaalt na-

melijk voor eiken wissel in het bijzonder het aantal der

daarbij behoorende discontodagen , en berekent daarvoor de

disconto, of ook wel alleen de interestcijfers ,
(het bedrag

maal het aantal dagen', gedeeld door 100); telt de disconto

of cijfers die bij het wisselbedrag moeten gevoegd worden,
en die welke daarvan afgetrokken moeten worden, afzonder-

lijk bij elkander. Vervolgens zoekt men het verschil van

beide sommen, waarna men de rest, of bij het gebruiken

van interestcijfers, de rest gedeeld door den standvastigen

deeler, bij het totale bedrag der wissels optelt of aftrekt.
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naar gelang de eerstgevonden som grooter of kleiner is dan
de tweede. Eindelijk herleidt men de verkregen uitkomst vol-

gens den aangenomen wisselkoers, en brengt dan nog ten

slotte de onkosten in rekening.

Ie Voorbeeld.

Amsterdam koopt op 19 Maart £ 205.10 op London
per 16 Mei, tot den S/m koers van ƒ 11.80 met 4^ 7^,

disconto, voor welke som moet hij dan debiteren?

* 205.10 a ƒ 11.80

2055

2055

16440

/• 2424.90

De vervaldag van den koers is 19 Junij, en van 16 Mei
tot 19 Junij zijn 33 dagen voor den koerstijd.

Men heeft dus f 2424.90 in 55 dagen a 4.^ 7o
ƒ24.249 X 33 800.217 = ƒ 10.00.of

80 80

De berekening is derhalve

:

Amsterdam 10 Maart 1864.

Gekocht voor den Heer N. N. te P.

€ 205.10 op London per 16 Mei

a 5/m ƒ 11.80 z=: f 2424.90

55 dagen disconto a ^\ 7o » 10.00

waarvoor debitere ƒ 2454.90

Aanmerhing. Bij deze berekeningen wordt voor de dis-
conto de maand gewoonlijk op 80 dagen berekend; in de
hierna volgende opgaven is dit bestendig het geval , tenzij
het uitdrukkelijk anders bepaald is. Wordt de koers Jcort zigt
in berekening gebragt, dan regelt de beteekenis daarvan
zich naar de bestaande plaatsgebruiken , of naar de bepa-
lingen, welke kooper en verkooper onderling hebben vast-
gesteld. Gewoonlijk wordt onder l\ ;r. verstaan eiken ver-
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valtijd beneden 14 dassen; is in onze opgaven hiervan niets

bepaald, dan staat k. z, .2:elijk met O dagen, terwijl het

in andere gevallen er bij uitgedrukt is.

2* Voorbeeld. Amsterdam berekent op 20 Mei een wissel

groot B^Mk. 24^0.12 per 15 Augustus tot den 2m koers

ƒ 35è met 3Vo disconto.

De vervaldag van den koers is 20 Julij en die van den
wissel 15 Augustus; van 20 Julij tot 15 Augustus zijn

2 o dagen na den koerstijd.

Men heeft dus :

B^.Mk. 2460.12 per 15 Auj^ustus

af » » 5. 2 disconto 30/^ voor 25 dagen

Bö.Mk. 2455.10 a ƒ 35^ . /• 2179.36

3e Voorbeeld. Amsterdam ontvangt op 1 6 Julij : fr. 2140
op Parijs per 20 Augustus en tl. S. W. 1920.30 kr. op
frankfort per 15 September; als de koersnoteringen zijn:

Parijs k.z. ƒ 55f met 5"/^ disconto, en Frankfort k.z. (8

dagen) ƒ 99^; disc. 4^^ voor hoeveel moet hij dan crediteren?

Van 16 Julij tot 20 Augustus is 34 dagen, de wissel

vervalt dus 34 dagen na den koerstijd, en men heeft der-

halve

:

fr. 2140 op Parijs per 20 Augustus

9 10.11 voor 34 dagen disconto a 5^/^

fr. 2129.89 k foo^ f 989.51

Voor den wissel op Frankfort wordt k,z.

berekend op 8 dagen 16 Julij, wordt dus

24 Julij. en van 24 Julij tot 15 September

is 51 dagen , dus :

fl. S. W. 1920.30 op Frankfort per 15 Sepl.

9 » 10.53 af 51 dagen disconto a Ay^

fl.S.W. 1909.37 a ^99^ » 1900.08

f 2889 . 59

4« Voorbeeld. Een bankier te Amsterdam ontvangt op
10 April van zijn Correspondent te London de volgende

remises, die hij tot den 2/m koers van ƒ11.70 met é^f^
disconto berekent, als: £ St. 200 per 18 Mei; £ 150 dato

6 April per 2/m dato; £ 180 per Uit. Junij en £ 120 pr
13 Julij 5 voor hoeveel moet hij dan crediteren?

JEersie VitioerJcing, Berekening van den gemiddelden
vervaldag.

i 200 per 18 Mei is 38 dagen = 7600

» 150 » 6 Junij « 56 . z=Z 8400

» 180 » 30 » » 80 » ZZZ 14400

» 120 » 12 Julij * 92 » = 11040

i 650 per 64 d. na 10 April . . 41440 : 650

is € 650 per 14 Junij . 64 dagen.

De 2lm koers op 10 April vervalt 10 Junij en van 10
Junij tot 14 Junij is 4 dagen na den koersdag; men heeft

dus:

€ 650 per 14 Junij

af» 0.5/9 d. voor 4 dagen disconto a Ï^Jq

i 649.14/3 d. a ƒ* 11.70 . . . = ƒ* 7601.64

Tweede Uitwerking, Berekening van de disconto.

Arasterdam 10 April 18GI.

De Heer N. N. !e B.

Credit voor verkocht

:

£ 200 per 18 Mei 22 dagen

» 150 » 6 Junij 4 »

» 180 » 30 n 20 »

» 120 » 12 Julij 32 »

4' 650

, 0. 5/5 d.

i 0.9/9 d.

» 0.1/4 d

« 0.8/0 d.

» 0.8/6 d

.1

:1

f 0.11/1 d.

» 0.16/6 d.

i 0. 5/5 d.

£ 649.14/7 d. a ƒ11.70 = /* 7601 .84
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Berde ZTitwerhing. Berekening van interestcijfers.

€ 200 per 18 Mei 22 dagen 880

. 150

J» 180

. 120

M 6 Junij 4

w 30 « 20

1^ 12 Jiilij 32 «

«

11

120

720

768

!

}

1000

1488

f 650

» 0. 5/5 d. 90

488 : 90

€ 0.5/5 d.

£ G49.14/7 d. a ƒ 11 .70 =/* 7601 .84.

Het verschil tusschen de eerste en de beide laatste be-
werkingen ontstaat , omdat de eerste alleen dan naauwkeu-
rig kan zijn, als de som der kapitalen een ^eheel aantal
malen in de som der producten begrepen is. In ons voorbeeld
zoude men in plaats van 64 dagen hebben moeten berekenen
JiSï dag, en dan gevonden hebben 3f dao- disconto voor
£ 650, dat a 47^ is 5 Sh. 5 d., of dezelfde som, welke de
beide andere berekeningen geven.

VOOEBEELDEN TOT OEFENING.
105. Hoeveel bedraagt in Amsterdam B". M. 3240 per

Vm. als de koers k.z. is ƒ 35.60 en de disconto 4^?
^106. Hoeveel bedraagt in Amsterdam & 136.10/6 per

3^ w. als de koers Je, z, is ƒ11.75 en de disconto 37^?
107. Hoeveel bedraagt fr. 2640.25 op Parijs per 75

dagen als de l/m. koers is ƒ 55.70 en de disconto 3^7^?
108. Amsterdam koopt fl. S. W. 3760 ^. 2-. op Frankfort,

voor hoeveel moet hij debiteren als de 2/^. koers is ƒ 99J-

cn de disconto te Frankfort 4^/ ?

"

o

109
. Amsterdam vindt op 22 Maart de volgende noteringen

:

London 2/j». f 11.80 disconto i «/o
Parijs do. , ^^\ » 5 o/o

Hamburg do. , 34]^ » 3 o/^

Frankfort do. • 98,^ » 3^0/

Weenen do. » 103 * 50/

welke koersen k. z. zal hij dan op dien datum voor iedere
plaats kunnen berekenen?
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110. Hamburg vindt op 16 Mei de volgende noteringen :

Antwerpen i. z

.

fr. 182^^ disconto 4 0/^
London do. Bo.M.13.1 Sch. » ^o/
Weenen do. fl.O.W. 88 » öV
Amsterdam do. f 351. , - 0/

welke 3/m. koersen kan hij dan in berekening brengen?
111. Hoeveel bedraagt in Amsterdam een wissel op Frankfort

groot fl.S.W. 3760, die nog 36 dagen moet loopen, als
2/m. papier is genoteerd ƒ 99| en de disconto is 4è 0/^^?

112 . Amsterdam verkoopt op 16 Mei een wissel op London

^•T,* iP^-\^^i^'' ^ '^"'^y ^^' 2/m papier genoteerd is

/ 11.68t en de disconto B\, hoeveel zal hij dan ontvangen?
113. Hoeveel bedraagt op 20 Augustus een wissel" op

Berlijn, groot Th. Pr. Ct. 1360.10 per 25 September, als
2/»» papier gekocht kan worden a Th. 140i per f 250 en
de disconto in Berlijn is 40/0?

^ "^
''''"'^"

^ }}\\
^'°''^°''

'',°°P* °P ^ ï^ovember tot den 2/m. koers
/ 11.95 een wissel op Amsterdam, groot ƒ 1975.40 per 12
December, als de disconto is 57^, hoeveel bedraagt dit dan?

H^\ ^^^^^^^ bedraagt in Kotterdam op 10 Julij een wisselop Madrid, groot 3072 P. duros per 15 Augustus, als de
8/»» koers is ƒ 238 en de disconto 4^.?

116 Eotterdam verkoopt op 20 Februarij een wissel op

l^l'ul\,r"\^^- ^^^^P^"" Uit. April als de 3/«?koers is / 168 en de disconto éi 7,. hoeveel ontvangt hij danr
117. Een bankier ontvangt op 18 October de volgende

wissels op Parijs tot den 2/m. koers van ƒ 55# en 47 disconto

tu^i'l'^^mZ- ^''*?"^ fr.37/opehoNÓvetb:ren
jr. 2400 per Uit. November, voor welke som zal hij mot-
ten crediteren? '

118. A. te Eotterdam ontvangt op 6 April de vol<ri*ndp
remises; £ 84 10 Sh. per uit. Apri?; £ S.10 Kt
Sh tr^^P? ^.^'.^l.^O.S Sh. per 25 Mei en £175.10

fU ?n ™ f iTi-'
*^' ^*J ^'^ aanneemt tot den 2/»». koers van/ii./u, met 3 /, disconto, voor hoeveel moet hij dan crediteren?

gende^ witsd?"*'^'™
remitteert Hamburg op 13 Mei de vol-

i
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fl.S.W. 2410 op Frankfort per 20 Junij

» » 2240 do. (10. » 1 Julij

» > 1680 do. do. » 31 »

» • 1800 do. do. » 24 August.

» » 1560 do. do. » '1 Septem.

als Hamburoj daarvoor crediteert tot den S/m. koers van

fl, 89 met 4è 7o disconto, hoe groot zal dan die som zijn?

120. Een bankier in Amsterdam ontvano:t op 10 Junij tot

den i/m, koers van ƒ 11.75 en 4^ ""/^ disconto de volgende

wissels op Londen: £ 250 per 28 Junij; £ 162.10 Sh.

per uit. Julij; £ 125.10/6 d. per 10 Augustus en £ 205.10

Sh. per 20 Augustus, hoeveel moet hij daarvoor berekenen;

en op welken gemiddelden datum kan hij voor het bedrag

crediteren ?

MET BEEEKENING VAN ONKOSTEN.

Tot hiertoe hebben wij de onkosten , die bij het koopen

en verkoopen van wissels betaald worden, buiten rekening

gelaten. Wil men echter het juiste bedrag van den in- of

verkoop eens wissels weten, dan moeten de onkosten ook

in rekening gebragt worden. Zij zijn tweederlei : de even-

redige en de niet evenredige \ de eerste zijn afhankelijk

van het wisselbedrag , de tweede zijn dit niet.

De evenredige zijn :

Wisselcouriagie , dat is: het loon, dat de wisselmake-

laar door wiens' tusschenkomst de wissel gekocht of verkocht

wordt, in berekening brengt. Zij wordt percentsgewijze of

per mille bepaald, en volgens plaatsgebruik door den koo-

per , of door den verkooper , of door beiden betaald. Men
berekent de Courtas:ie volgens den gegeven koers van het

gereduceerde wisselbedrag; moet de kooper de Courtagie

betalen , dan telt men die bij het inkoopsbedrag, en wordt

zij door den verkooper betaald, dan trekt men die van het

provenu af.

In Amsterdam bedraagt de Courtagie voor wissels op

Brussel i "^/^^ , op Hamburg en London | V^o > voor wissels

op andere in de koerslijsten genoteerde plaatsen IV^.^, voor

kooper en verkooper berekend; in Hamburg wordt de Cour-

tagie aan kooper en verkooper berekend a 1*"/^^, Courant van

het Bancobedrag des wissels, terwijl het verkregen Courant

-

bedras: dan tot den koers van het Bankgeld (20 2 57o) wordt

herleid; gewoonlijk rekent men hierbij den koers op 257^,
en dan staat Vf^^ Courant gelijk met ^7on Banco; in

Weenen is de Courtagie wettelijk \ 7^^^ voor den verkooper;

in Frankfort ajM is zij V/^^ voor kooper en verkooperen

i%Q van gedisconteerde wissels, en in Farijs bedraagt zij

voor kooper en verkooper i ^/^.

Wisselprovisie , dat is : het loon , dat de Commissionair

geniet voor het bezorgen van den in- of verkoop eens

wissels. Zij bedraagt van \ tot |7o> ^^ wordt even als de

Courtagie bij den inkoop van wissels bij het herleide be-

drag opgeteld en bij den verkoop daarvan afgetrokken.

Moet de Commissionair verscheidene wissels verkoopen

,

en zijn committent of lastgever het netto bedrag remitteren,

dan berekent hij slechts eenmaal zijne provisie of Commissie.

De Courtagie wordt echter telkens berekend.

De niet-evenredige onkosten zijn de uitgaven voor Brief-

porten , wisselzegel en protestkosten.

Omtrent het wisselzegel bestaan wettelijke bepalingen

:

In Amsterdam wordt volsrens de wet van 1843 het no-

minaal zegelregt verhoogd met 38 opcenten. Het nominaal

zegelregt is:

Voor binnenlandsche wissels:

f 300 of minder nominaal 15 Cents, effectief 21 Cents.

» 300 — /• 500 » 25 » » 344 »

, 500 — » 1000 » 50 » » 69 »

» 1000 — » 1500 » 75 . » 1034 »

enz. Voor elke f 500 meer nominaal 25 Cents en efiectiel' 34 V

cent hooger.

Voor wissels in het buitenland betaalbaar.

f 600 of minder nominaal 15 Cents, effectief 21 Cents.

» 600 — ƒ 1000 » 25 » » 34^- »

» 1000 ^ » 2000 » 50 » » 69 » enz.

Voor elke f 1000 meer nominaal 25 Cts. en effectief 34J^ cent hooger.

In het jaar 1863 is echter eene nieuwe Zegelwet bij de

Staten Generaal ingediend, doch in de Zitting van 1864,
niet in behandeling gekomen.
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1

Frankfort a/M.

Het wisselregt bedraagt 3 kreuzer per fl. 100 van het wis-
selbedrag

; voor daarbij komende gedeelten van 100 wordt het
bedrag met il. 100 verhoogd. Bij prolongatie vanden ver-
valtijd des wissels moet het zegel opnieuw worden betaald:
van duplicaten, waarvan de prima-wissel gezegeld is, wordt
geen zegelregt gevorderd. Wissels op het buitenland getrok-
ken

, of buitenlandsche wissels op vreemde plaatsen, of niet
aan order gestelde assignatiën op Frankfort behoeven niet
gezegeld te worden.

Hamburg,
Het Zegelregt van wissels op Hamburg en Altona be^

draagt van

100— 200 Bo.Mark eene som van Mark O— 2 Sch. Ct.
201 - 300 . « » , , , O— 5 »

501— 400 » » » 9 » » O— 5 »

401— 800 » » » » » » 0—10 » »

801-1200 ...... 0-15 t> .

1201-1600 . . » , . . i_ 4 . • enz.
Van elke 400 B.Mark meer 5 Sch. Ct. hooger.

Wissels op het buitenland zijn vrij van zegel.

li O n d O u.

Binnenlandsche wissels, inland bills,

niet boven 5 f Sterlinjj

boven 5 en niet boven

»

9

9

9

10

25

50

75

100

200

300

£

9

» »

10.

25.

50.

75.

100.

200.

300.

400.

i 0. 0/1 d

» 0. 0/2 »

» 0. 0/3 »

» 0. 0/6 »

» 0. 0/9 »

» 0. 1/0 .

» 0. 2/0 »

» 0. 3/0 »

• 0. 4/0 .
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boven

500 . j»

750 » »

1000 j» »

1500 j»

2000 » »

3000 » »

4000 . .

boven f 500. . .

» » 750. . .

M D 1000. . .

> » 1500. . .

» » 2000. . .

» » 3000. . .

»

•

4000. . .

• . . .

i 0. 5/0

» 0. 7/0

» 0.10/0

» 0.15/0

» \ . 0/0

. 1.10/0

. 2. 0/0

» 2. 5/0

»

»

Buitenlandsche wissels (foreign bills) in het Vereenigdc
Koningrijk getrokken, maar buitenlands betaalbaar.

1) Als er slechts een exemplaar uitgegeven is, of anders
dan in drie of meer exemplaren getrokken , wordt hetzelfde
zegelre^i^t betaald als van inlandsche wissels van gelijk bedrag.

2) Als er drie of meer exemplaren uitgegeven zijn, voor
elk exemplaar afzonderlijk:

niet boven € 25 . . € 0. 0/1 d.

boven € 25

>i

»

M

»

M

J>

M

»

»

75

100

200

300

400

500

750

1000

1500

„ 2000

„ 3000

„ 4000

»

»>

39

»

)9

5}

JJ

3J

if

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

»J

• •

niet

* .

boven

• <

50. .

j> »> n 75. .

JJ JJ JJ 100. .

JJ JJ JJ 200. .

JJ JJ JJ 300. .

JJ JJ JJ 400. .

JJ JJ >j 500. .

JJ JJ >» 750. .

JJ JJ JJ 1000. .

JJ JJ JJ 1 500 . .

' JJ » JJ 2000 . .

JJ JJ JJ 3000 . .

SJ JJ 9) 4000. .

i 0. 0/1

„ 0. 0/2

„ 0. 0/3

„ 0. 0/4

„ 0. 0/8

j, Q. 1/0

0. 1/4

0. 1/8

0. 2/6

0. 3/4

„ 0. 5/0

„ 0. 6/8

„ 0.10/0

„ 0.13/4

„ 0.15/0

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

»

JJ

»5

JJ

3) Vreemde wissels buiten het Vereenigde Koningrijk
getrokken en daar binnen betaalbaar, als van binnenlandsche
wissels van gelijk bedrag en gelijken inhoud;

^4) Buitenlandsche wissels, buiten het Vereenigde Koning-
rijk getrokken en daar buiten betaalbaar, maar daarbinnen
geëndosseerd of verkocht, als vreemde wissels binnen het
rijk getrokken en daar buiten betaalbaar;

5) Eigen of getrokken wissels (Promissory notes, promes-
ses) voor betalingen,
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niet bov(en f ; •

boven £ 5 en niet boven £ 10.
10 B 25.
25 » 50.
50 » 75.
75 » 100.

100 » 200.
200 » 200.
300 J» H*» 400.

1

\
i

400 » 500.
1 •:

1 f

500 « 1» 750.
' 1

» 750 » J» 1000.

1

» 1000 » B 1500.
,. » 1500 » » 2000.

» 2000 » » 3000.
» 3000 » » 4000.
» 4000 • •

"S(

Uïl

(

d

tl

£ 0. 0/1

« 0. 0/2

» 0. O 3

» 0. 0/6

• 0. 0/9

» 0. 1/0

» 0. 2/0 w

» 0. 3/0 11

» O. 4/0 11

» 0. 5/0 11

» O. 7/6 M

» 0.10/0 11

» 0.15/0 w

* 1. 0/0 w

» 2. 0/0 11

» 1.10/0 11

» 2. 5/0 11

Het zegelen der wissels kan ook oreschieden door het aan-
hechten der alofemeen verkrijgbaar gestelde wisselzegels.

Alle kwitantiën, alsmede alle brieven naar het binnen-
en buitenland, waarin kwijting gegeven wordt voor bèta-
imgen van £ 2 en meer zijn aan een zegebegt van 1 pennv
onderworpen. ^

P a r ij s.

Alle in Frankrijk ter acceptatie gepresenteerde wissels
moeten gezegeld zijn. Sedert 1850 bedraagt het zegelregt
2 Vo. van het bedrag , wanneer zij bij de uitgave gezegeld
worden, of het drievoudige daarvan, wanneer zulks later
geschiedt

.

De op andere handelsplaatsen'bestaande bepalingen betref-
fende het zegelregt moeten wij wegens te groote uitvoeriff-
heid achterwege laten.

Hoewel de onkosten volgens de hiervoor vermelde tarie-
ven berekend kunnen worden , staat het den makelaar of
commissionair vrij daar beneden te blijven, en niet onge-

»3

woon is het zelfs, dat de laatste de bezorging van koop of

verkoop kosteloos op zich neemt, franco provisie of cour-
tagléy waarbij men echter gemakkelijk begrijpt, dat hij zijn

loon op eene andei-e wijze zal vinden, hetzij door koers-

verschillen , hetzij door andere voordeden uit den omzet der

geldsommen voortvloeijende.

De berekening der onkosten op zich zelve, levert overigens

weinig moeijelijkheden op, en enkele voorbeelden zullen dus
voldoende zijn,

Amsterdam ontvangt order te verkoopen: £250 opLon-
don per 2/^ en fr. 2400 op Parijs per *2hn en het netto

provenu te remitteren in 2/?w papier op Hamburg; als de
koersen zijn: London ƒ11.85, Parijs ƒ 57è en op Ham-
burg ƒ 35 é, hoe groot zal dan de remise op Hamburg zijn:

Verkocht

:

£ 25t) per 2/m. op London a /* 11.85 = / 2962.50
fr. 2400 . 2/w. » Parij» a „ 57 ^ = „ 1150.—

af,

ƒ4112.50

Provisie ^ •/„ . . . . ƒ 20.56
Court. 1 7oo ^ a'* ƒ 2962 . 50 „ 2.22

n 1 7oö » » 1150. „ 1.15 „ SS.93

B« M . 4603 . 6 op Hamburg a f 354 = f *085 . 51

Courtagie J 7oo van „ 4085.51 „ 3.06

f 4088 . 57

ƒ4088.57

Berekening.
€250 a /• 11.85 fr. 2400 a 574

250 ^ af: » 400

2000

1250 2000 X ö7^

f 2962,50

/ 4088.57

» 3.06

ƒ 4085.51 X

f 1150.—

Courtage J 7<

40 326840.8

351 71
Bo.M. 4603.6
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Amsterdam zendt Hamburg factuur ten bedrage vau
ƒ1725.40; als hij deze som trekt tot den koers van
ƒ 35 f met berekening van 17^^ Courtagie en ƒ 1.2O voor
brie^orten en wisselzegel, hoe hoog zal dan zijn traite zijn ?

Bo.Mk. 1940.1 Sch. a / 35| z=Z f 1727.89
tl: Courtage | Voo ƒ 1.29

Briefp. en Zegel » 1 .20 » 2.49

ƒ 1725 40

Berekening.
Factuurbedrag /* 1725. iO

i 7oo Courtagie /* 1.29

Briefp. en Zegel r 1 .20

» 2.49

40
/ 1727.89 a —

35|

f 1727.89

Bo.Mk 1940.1 Sch.

Amsterdam moet aan London betalen ƒ2425.80 ptr
2/m, en remitteert die som met 47^ disconto in 3/;w papier
a ƒ 11.75, hoe groot zal dan de wissel zijn, als deze per
2/m dato gesteld wordt, de disconto in London is S""/^ en
Amsterdam IVqq Courtagie betalen moet?

Amsterdam is schuldfg per 2/wi /* 2425.80
disconto 2/m a 4^^, is J o/o » 16.17

hij remitteert dus voor ƒ 2409.63

Courtagie 3 0/
"4" /oo»

o/m . koers . . . f \\ .lo

disc. l/w. is * o/o » 0.049

1.80

f 2407 . 85

2/m. koers ƒ11.799, derhalve:

f 2407.83 : f 11.799 = € 204.1/5 d. —
2359 8

48 050

47 196

854 X 20 =: 16680

11799

"4881 X 15 = 58572

58995

85

waarvan de volgende proef dient

:

£ 204.1/5 d. op London per 2/?».

a ƒ 11.75 =
disconto voor l/m /^ "/o

Courtagie | V^^ . . .

ƒ 2397.84

>» 9.99

ƒ 2407.83

1 1.80

Contante waarde f 2409 . 63

2/m. disconto a 4<*/„ is * ^/^ » 16.17

per 2/?w dato ƒ2425.80

Dergelijke vragen komen in de praktijk dan voor, wan-

neer de eene plaats eene zekere som in hare eigene valuta

aan eene andere schuldig is , b. v. als Hamburg aan Am-
sterdam eene partij goederen heeft geconsigneerd, en Amster-

dam na die verkocht te hebben , het netto provenu aan

Hamburg zal remitteren , en daarvoor dus de noodige re-

mises moet koopen. — Natuurlijk komt daarbij in aanmer-

king of het netto provenu terstond of eerst over eenigen

tijd betaalbaar is. In het eerste geyval moet het dan tot den

gebruikten koers , herleide bedrag van den wissel vermeerderd

met de onkosten, als Courtagie, enz. gelijk zijn aan het netto

provenu, en men moet dus dit laatste eerst met de onkosten

verminderen, en daarna tot den gegeven koers in de vreemde

valuta herleiden.

Maar indien het netto provenu eerst over eenigen tijd

vervalt, 1, 2 of 3/m na dato, of ook op eenigen andereu

datum, dan moet daar men de remise terstond voldoet, en

dus het geld of de geldswaarde voor den tijd remitteert, het

netto provenu eerst met de disconto, verminderd worden, en

moet men voor het nog resterende na aftrek der onkosten, de

noodige remises inkoopen. Komt daarbij de vervaltijd van den

koers dan nog niet overeen met dien van de remise, dan moet
deze door gebruikmaking van den discontovoet der vreemde

plaats met den eersten in overeenstemming worden gebragt.

B. V. Amsterdam zendt Havre op 22 April verkoopreke-

ning over 50 balen Cacao, bedragende ƒ 1425.60, waarde
10 Junij , en remitteert dit bedrag met 4i ^/^ disconto in

2Aw. papier a ƒ551 met berekening van l7ot> Courtagie

en 6°/j, disconto; hoe groot is dan zijne remise?
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per 10 Junij f 14*5.60
Taa 22 April_10 Junij 48 d. di«c. éj % » 8.55

Courtagie 1 >/

/ 1417.05

» 1.42

/ 1415.63

22 April »/»« a /• 55 . 50
disconto 10—22 Junij

12 dagen a 6"/. . | «y. „ o. 11

/ 55.61
/ 1415.63 per 10 lanij k f 55.61 = frcs. 3054.77

zek^^lrï ^""r°*"^^ï'
»•» ^ene plaat» van iemand eenezekere som te vorderen, dan moet de wissel op de vreemdepkats van zulk een b«Irag zqn. dat men b/den vSopna aftrek der onkosten de te vorderen .om overhoudt-2moet dus deze eerst met al de onkosten vermeerderen^n

London te vorderen / 7250. - k contant en trekt dit bedrag ot den 3 «.koers van ƒ U .70 met berekeninftan iV

i?r^?n?t4^e-r
'^' ^'^^^^^- - -gel,;hrg^?

f 7250. a contant
» 7.26 T/o o CourUge (in het 1000)
» 3.25 voor briefporten en zegels

il
1 / 7260.51 k f {\,

702
70 r= £ 620, 11/2 d.

Im 240
•

,
254

1 ^Hll «5.1 X 20 =:: 1302

117

H 'W V

i

152

117

II
.. 13 X 12 == 180

254

87

Proeve:
f 620.11/2 d. op London a f 11.70 =: ƒ7260.51

Courtagie 1 »/oo ƒ 7.26

Briefporten, enz. „ 3.25

/*7250.—

Dergelijke vragen komen vooral dan te pas, wanneer
men eenen inkoop bezorod, en daarvan onder of na toe*
zending der factuur het bedrag op zijnen committent (last-
gever) of op den door dezen aangewezen persoon trekt.
Nemen wij b.v. aan, dat iemand te Amsterdam gekocht
heeft voor rekening van A te Hamburg 100 Kranjanirs Java-
suiker, en hem daarvoor factuur heeft doen totkomen ten
bedrage van ƒ5672.60 per 23 Junij; als hij deze som op 26
Mei trekt tot den 2/m koers van ƒ 35| en de disconto in
Hamburg is 4%, hoe groot zal dan zijne traite zijn met
berekening van l7oo courtagie en ƒ 2.40 voor zegels en
brie^rten ?

Factuurbedrag per 25 Juuij f 5672.60
Courtagie ^ Voo ƒ *.25
Briefporten, enz. » 2.40

— » 6.65

/ 5679.25
2/m na 25 iMci is 25 Julij on van 25 Junij

tot 25 Julij is 52 dagen, derhalve;
/* 5679.25 per 23 Junij

* 20.19 |
|o/g voor 32 dagen disconto a 4«/„

f 5659.06 a f 35| per 2/m =r B.M. 6398.14 Sch,

waarvan de berekening aldus volgt:
B.M. 6598.14 Sch. op Hamburg a ƒ551 per 2/m= / 5659.06

52 dagen disconto a 4**/^ Z^ » 20.19

af: Courtagie 4' 7^^ /* 4.25

Briefporten, enz. » 2.40

ƒ5679.25

» 6.65

ƒ6672.60
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Wordt een wissel ter acceptatie of ter betaliug gepresen-
teerd en wordt deze geweigerd, dan moet daarvan volgens
de op de plaats des wissels vigerende bepalingen binnen een
bepaalden tijd protest worden opgemaakt, en de wissel

met het protest door den houder terug gezonden aan den
trekker of aan den laatsten endossant, die dan het be-

drag met bijvoeging der onkosten voor protest, enz. moet
vergoeden. Dit laatste geschiedt door het afgeven van
eene traite op hem

,
gewoonlijk herivissel of retraite ge-

noemd. Ook dan wanneer de trekker van den wissel, bij

het voorzien van de mogelijkheid eener weigering van betaling

dezen reeds bij de afgifte voorzien heeft van een noodadres

,

dat is : eene aanwijzing eener firma op dezelfde plaats, die bij

het in gebreke blijven van den betrokkene, den wissel zal

betalen , trekt deze firma onmiddellijk na dit gedaan te hebben
(interveniëren) het bedrag des wissels weder met bijvoeging

van alle onkosten en berekening van commissie in zijn ^er-
wissel op den trekker. B.v.

Een wissel getrokken do(>r A te Frankfort op B te Am-
sterdam, groot ƒ2750 wordt geprotesteerd, als C ter eere

van den trekker intervenieërt , en zich voor het bedrag op
A revaleert, hoe groot zal dan zijne retraite zijn, als de
koers is ƒ 99^ en de onkosten: Zei^^els ƒ 2.25 Protestkos-

ten ƒ 4.80, Briefporten ƒ 1.10 Courtagie 1%^ en Com-
missie ^%?

Wisselbedrat; ƒ:2750.

» 2.25 vuor Zejrels

9 1.10

4.80

2.75

9.17 »

Briefporten

Protestkosten

l*'/oo Courtagie
i

3 ^Vo Commissie

/ 2770.07 a / 90V = fl.Rh. 2756.15

Eindelijk komen de onkosten van briefporten, courtagie,
enz. nog in aanmerking bij in- en verkoopen van wissels
voor rekening van derden, waarvan de bewerking genoeg-
zaam zal blijken uit het volgende voorbeeld:

Amsterdam verkoopt op 24 April voor rekening van Keu-
len: £ 240 op London per 22 Mei tot den %lm koers van

89

/11. 8 5 en 5% disconto, en fr. 6000 op Parijs per 10 Julij

tot den 3/m koers van ƒ 5 Si met 5|% disconto, en be-

rekent daarbij Courtagie op Londen ï%o op Parijs l^oo
en i^/,^ Commissie; als hij daarentegen remitteert B.M. 4000

per %lm op Hamburg tot den ^Im koers ƒ 35y\, en de

rest in Th. Pr. Ct., die hij a ƒ 1.77 inkoopt, hoeveel Th.

zal hij dan remitteren, als hij behalve 1%^ Courtagie voor

de remise op Hamburg nog ƒ 2.67 aan onkosten berekent?

H

Amsterdam 24 April 1864

Verkocht

:

i, 240 op London per 22 Mei

a 5/m /* 11.85 = /* 2844.

disconto 62 dagen a 5"/» » 24.49

fr. 6000 op Parijs per 10 Julij

a 3/m ƒ 55i = ƒ 2762.50

disconto 14 dagen a 5| ®/o • '^-92

Oommissie i «/o
/* 28.18

Courtagie fV^o van /* 2868.49 „ 2.15

do. l> « 9}
2768.42

n

n ^.11

-j» 2868.49

2768.42

f 5636.91

33.10

ƒ 560r>.81

Geremitteerd

:

B.M, 4000 op Hamburg per 2/m

dato a f 35^^ ... = /" 3518.75

Courtagie ^ ^/r- • • ^^ « ^,(}i
OU

ƒ3521.39

Onkosten . . f 2.67

Th.Pr.Ct. inSa/" 1.77 „ 2079.75

» 2082 . 42

f 5603.81

ï
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Het aantal Th.Pr.Ct. wordt op de volgende wijze be-
rekend: ƒ5603.81 verminderd met het bedra,^ der remise
op Hamburg en der onkosten, te zamen ƒ3524.06, is

ƒ2079.75 en dit bedrag gedeeld door ƒ1.77 geeft 1175
Th. Pr. Courant.

2« Voorbeeld. Parijs remitteert voor rekening van Am-
sterdam Lire 7200 op Genua per Urn tot A^^^lm koers
van 117^ en 24800 Realen de Vellon op Barcelona k.z.
tot den ^.e. 525 Cents, en berekent daarbij |7^ Provisie
^^ T^fo Courtag^ie; Amsterdam zendt Parijs tot*" dekking
£360 op London, die deze met ^7, Courta^ie a fr. 25.10
realiseert , als hij de rest op Amsterdam trekt per Ijm dato
tot den 90 d. koers van 21 3 è Cents, hoe groot zal dan
zijne traite zijn , als de disconto in Amsterdam is 47ü?

Gekocht

:

Lire 7200 op Genua a l^^/o . . . ,

n.d.V. 24800 op Barcelona il 525 .

ir. 7119

65109»

Courtagie ^ oy^ fp. 17.04
Provisie \ o/^

„ 68.15

ir. 13629

» 85.19

€ 560 op London a fr. 25.10 zil fr. 9036.—
Courtagie i»/„ . . 1= „ 11,29

fr. 13714.19

9047 . 29

f 2168.72 op Amsterdam per \im
a 213.1^ Cents fr. 4630.22

30.85

fr . 4666 . 90

J ®/o voor 2/?n disconto . . »

fr. 4661.07
Courtagie ^ 7„ _» 5.83

4663.90

De berekening van de iraile op Amsterdam is als volgt:

fr. 4666.90
af: Courtagie ^ oj^

^ 5,35

fr. 4661.07
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De traite is gesteld a \lm dato en de berekende koers 90 d.

a 213è ets.; de koers, die derhalve bij de berekening

moet gebruikt worden, zal met 2/»i interest a 4% vermeer-

derd moeten worden : dat is :

Koers 3/m ....
2/m a 4«y„ is J «/^

213.5 Cenls

1 . 5233

Koers Mm 214.9233 Cents

en volgens dezen koers vindt men :

fr. 4661.07 : 214.9233 = ƒ2168.72.

Het is hier de plaats nog op te merken, 1** dat in de

werkelijkheid bij den in- en verkoop van wissels door

Commissionairs niet altijd voor inkoop afzonderlijk een gelijk

bedrag tot dekking wordt geremitteerd, maar dat men zich

daarbij veelal bedient van ronde sommen, wordende de

saldo's dan natuurlijk door de Rekenin?en-Courant vereffend,

en 2<*. dat de onkosten voor Courtagie en Provisie bij in-

koopen eig^ntlijk in het 100 btrekend moesten worden, maar

dat men die gemakshalve altijd , zoo als in de uitgewerkte

voorbeelden is geschied, ten 100 berekent, vooral omdat

dit alleen bij zeer hooge bedragen eenig aanmerkelijk verschil

zoude opleveren.

VOORBEELDEN ÏOT OEFENING.
121. Amsterdam koopt voor rekening van Parijs:

Bo.M. 2174.12 op Hamburg a ƒ 35^^

Zilv. R. 1875.20 op Petersburg a « 1.68

en 0. S.W. 1295.40 op Frankfort a . 99^

als hij daarvan berekent \ ^/o provisie en de gewone cour-

tagie, voor hoeveel zal hij dan bij eiken koop moeten debiteren?

122. Hamburg trekt voor rekening van Rotterdam:

Rblh. 2740 op Kopenhagen a /* 196^ Rbd.

Th.Pr.Ct. 1275 op Berlijn a „ 15»i Th.

Sp.did. 924.40 on Christiania a „ 99^

als hij daarbij berekent \ ^^ Provisie en l^/oo Courant

Courtagie, voor welk bedrag zal hij dan Rotterdam credi-

teren?

II



I I

li

I

f

92

123. London remitteert voor rekening van Eotterdam:
Doll. 2015.20 op New-York a 56i d.
Reis 1085080 op Rio de Janeiro a 27^ „
Piast. 62840 op Buenos Ayres a i^ l

en Doll. 1375 op Havannah k lOJ */^

.

€u berekent daarbij behalve Zegelregt volgens Tarief bl. 80
i% Provisie en T/^^ Courtagie, voor hoeveel £ St. moet
hij dan zijn correspondent debiteren?

124. Amsterdam trekt voor rekening van Berlijn: S.W.fl.
2500 op Frankfort per 2/m; fr. 4200 op Parijs U. en 1900 fl.

des P.B. op Antwerpen per l/m dato, en vindt de koersen;
op Frankfort 99i, op Parijs ƒ 55f en op Antwerpen |7
verlies; hij berekent daarvan i% provisie en 17 Courtagie!
en remitteert Berlijn £ 450 op London per l/m , die hij
a ƒ ll.82i met f 7^„ Courtagie koopt, voor hoeveel blijft
üij dan Berlijn crediteren?

125. Eotterdam geeft Bremen order te trekken:
DoU. 2710 op New-York a 77 Cents
O.W.fl. 4520 op Weenen a 148 Th. Ct. van fl. IJ.
ir. 2400 op Parijs a 18j^ gr.

als hij daarbij berekent ^% Provisie en 17^^ Courtagie,
hoeveel zal hij dan voor elke traite moeten crediteren?

126
.
A te Amsterdam koopt op 25 Mei een wissel op Parijs

groot fr. 4000 per 2/m dato; als de wissel berekend wordt
tot den koers k, 2:. ƒ 55i en de disconto in Parijs is 5%
hoe veel moet hij dan betalen?

127. Hoeveel moet men betalen op 18 Augustus voor een
wissel groot £ 240 per li maand dato tot den koers /c. z.

ƒ 11,85, als de disconto in London is 60/0 en aan Provisie
berekend wordt io/^?

128. Wat moet men betalen voor een wissel op Hamburg
groot B«.M. 3240 per \/m dato als de 3/m koers is ƒ 35| en
de disconto in Hamburg 47o, met berekening van •% Pro-
visie en f %o Courtagie.

129. Iemand moet in Frankfort «/M betalen S.W. fl. 2800
per 2/ ra

; hoe groot is dan de remise als hem met bijvoeging
van |7^ onkosten de koers 1c, z. berekend wordt ƒ 99| ?

130. Amsterdam moet in Weenen betalen fl. 3200 (zilver)
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per \\/m als het agio is 34°/^, en de 3/w koers berekend wordt
a 128 fl. B*^., hoeveel moet hij dan voor de remise betalen ?

131. A ontvangt op 24 Februarij de volgende wissels be-

taalbaar te Eotterdam in Ned. Courant: J6 St. 280 per 3/w;
fr. 2380 per 2im en B«.M. 2160 per 3/w.; als op 23 Fe-

bruarij de volgende koersen genoteerd waren:

London ƒ 11 .72^ disconto Sp/o.

Parijs . 55t^ » 7 0/0.

Hamburg » 35

1

» ö^'/^.

voor hoeveel moet hij dan met de gewone Courtagie crediteren?

132 . Als op 25 April worden berekend ƒ 3400 Ned. Court.

a 142| Th. /c, z. en £ 316.10 a 6 Th. 17| Sgr. per 3/i»

en 3% disconto, voor hoeveel moet men dan debiteren?

133 . Iemand in Amsterdam koopt 8 Fransche Baukbilletten

a frcs. 500 tot den Vm koers van ƒ 551; als de disconto in

Parijs is 8**/^, hoeveel moet hij dan betalen?

134. Hoeveel bedragen 30 stuks £ 10 banknoten tot den

2im koers ƒ 11.75 als de disconto in London is 57o?

135. Hoeveel betaalt men in Amsterdam voor Pr. Th. 350
per 1| maand te Berlijn als de koers is ƒ 1.72f en de

disconto 5| o/y?

136. Iemand koopt op 28 Mei eene assignatie op Parijs

groot fr. 3800 per 20 Junij; als de 2/m koers is ƒ 551 en
de disconto 6^7^, hoeveel moet hij dan betalen?

137. Amsterdam koopt op IMei eene assignatie op NX
te Keulen, groot Th. Pr. 1280 per 13 Junij ; als de koers van
den Thaler is ƒ1.73 en de disconto 4è ^V^, hoeveel moet
hij dan betalen?

138. Amsterdam is in Parijs genoteerd ^. z, fr. 213^ en in

Frankfort /c,z. fl. 99|, hoe hoog moeten dan de 3/w koersen

genoteerd zijn, als de disconto in Amsterdam is 4%?
139. Amsterdam •noteert Parijs per 3/m ƒ 55i; als de

disconto in Parijs is T/^ tegen welken koers moet dan
papier /c,z. en d^. per \lya dato berekend worden?

140. Als Hamburg noteert London'/?:. z. 13 Mk. 2 Sch. B®.

en de disconto in London is 5^ 7q; welke zijn dan de koersen

per \tm^ \\/m en %/m als de disconto in London is 5 7^^V

141 . Hamburg noteert Amsterdam /5-. z. ƒ 35^*^, wat zijn dau
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153. Hoeveel gulden Ned. Court. op Amsterdam per 1/»*
moet men in Berlijn tot den 2/w koers van Th. 14 1| verkoopen
met 37^ disconto, om na aftrek van 17^^ Courtagie een
netto provenu te hebben van Th. 2475.20?

154. Amsterdam moet aan London betalen / 1925.— per
'i/m en remitteert die som met 4^/^ disconto in 3/m papier a

ƒ 11.70; hoe groot zal dan de remise zijn per 2/m dato
als de disconto in London is 5^% en Amsterdam F/
Courtagie moet geven?

155. Amsterdam zendt Hamburg op 15 Junij verkoopre-
kening over 100 balen JavakofRj, bedragende ƒ 5125.60 per
12 Julij^ en remitteert dit bedrag met 4è '7„ disconto in 2/w
papier a ƒ 35é; als hij 1"/^^ Courtagie moet betalen, en de
disconto in Hamburg is 5"/^, hoe groot is dan zijne remise?

156. Kotterdam verkoopt voor rekening van London : 120
Kranjang:s Java suiker, bedragende ƒ 6732.83 per 24 Julij;

als hij deze som met berekening van 5°/^ disconto en | ^/

Courtagie op 12 Junij remitteert, hoe**groot is dan zijn*e

remise, als hij die tot den 2/»? koers van ƒ lK72i bere-
kent en de disconto in London is 7»/q?

157. Eotterdam verkoopt voor rekening van Petersburg ecne
partij hennep, en zendt daarvan verkooprekening, netto pro-
venu ƒ 2745.60 per 20 Februarij 1864; als hij dit bedrag
op 15 Januarij remitteert tot den 2/m koers ƒ 1.65 met
berekening van 4J 7„ disconto, hoe groot is dan zijne re-
mise, als de disconto in Petersburg is 5"/o en de Cour-
tagie P'/oo?

158. Amsterdam zendt Triest op 23 April verkooprekening,
netto provenu ƒ 3i 82.50 per 18 Mei; als hij dit bedrag
in 2/m papier op Weenen overmaakt, hoe groot zal dan de
remise zijn, als hij berekent 47^ disconto, 1%, Courtagie,
de 3/m koers op Weenen is ƒ 103 en de disconto al-
daar 77^?

159. Weenen moet London betalen O.W.fl. 3738.60 per
2/m en remitteert daarvoor met berekening van 57^^ disconto
tot den S/m koers van fl. 120. Hoe groot zal dan de rermse
zijn, als deze gesteld wordt per 2/m. dato, de disconto in
London is 3^/^ en Weenen i»/^^ Courtagie moet betalen?
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160. London zendt Amsterdam verkooprekening over eene
partij Java Eijst netto provenu £ 284.15/7 per 10 November-
als hij deze som op 12 October met 5% disconto en P/

'

Courtagie remitteert, hoe groot is dan de remise als de
2/m koers in London is ƒ 11.90 en de disconto in Am-
sterdam 4%?

161
.
Hamburg zendt Rotterdam op 22 September verkoopre-

kening netto provenu Bo.Mk. 6728 per 25 October; als hij
daarbij met 3V^ disconto en 1% Courtagie Courant (a 250/J
dit bedrag remitteert tot den 2/m koers ƒ 35/^ en de discontom Amsterdam is 2è%, hoe groot zal dan de remise zijn?

162. Amsterdam koopt voor rekening van London 200
balen Java koffij no. 12 wegende Bruto 12840 kilo a 43^ Cts.
het i kilo, Maatschappij-Conditiën, en berekent daarbij aan
diverse onkosten ƒ 45 .20, Commissie H «/o en debiteert het
factuurbedrag per 12 Mei 1864; als hij zich daarvoor rem-
bourseert op 18 April tot den 2/m koers ƒ ll.82| met
berekening van 4^0 disconto, en |7^^ Courtagie, hoe groot
zal dan zijne traite zijn , als de disconto in London is 5**/ ?

163. Hoe groot moet hij zijne traite stellen, als hij het
bedrag op denzelfden datum voor rekening van London op
Parijs trekt met 40/q disconto en 1%^ Courtagie tot den
2/w koers van ƒ 55|, als de disconto in Parijs is 5|7o?

164. Batavia koopt voor rekening van Amsterdam 790 Kran-
jangs Java Suiker, bedragende volgens factuur ƒ 48627.60
per 3 Pebruarij 1864 en trekt dit bedrag op 15 September 1863
met 87() disconto tot den 6/m koers ƒ 95 als hij daarbij IV
Wisselcourtagie, enz. berekent, en de disconto in Amsterdam
is 4i%, hoe groot zal zijne traite dan zijn?

165 . Hamburg zendt Amsterdam factuur bedragende MB».
4582. a contant, en trekt daarvoor tot deü S/m koers van
ƒ 34.20 met l^o Courtagie (Courant a 25%); hoe groot
zal dan zijne traite zijn?

166. Eotterdam ontvangt uit London ƒ 4200 op NN
aldaar; als deze wissel wegens non-betaling wordt gepro-
testeerd , en de onkosten daarvoor zijn : Protest en Zegels
/ 8.40, Briefporten ƒ 1.20, Courtagie |o/^ en Commissie
T **^o

^^^ gï'oot is dan de herwissel , als de 2/m koers is

ƒ11.85 en de disconto in London 4^7o?
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167. Hamburg ontvangt uit Parijs een wissel, groot MBo.
2800, die wegens non-betaling wordt geprotesteerd; hoe

groot is de herwissel, als de protestkosten zijn Bo.M. 4.10,
Briefporten B^M. 2.4. Courtagie iV^o Courant (257^) en de

Commissie ^Vo» ^^^ de 2/m koers is fr. 1901 en de dis-

conto in Parijs 5|7o?
] 68 . London ontvangt op 20 Mei uit Amsterdam een wissel,

groot £ St. 450 per 31 Mei, die wegens non-betaling wordt

geprotesteerd; de onkosten zijn: Protest 15/4 d., Briefpor-

ten 3/6 d. Courtagie l""/^^ en Commissie i %. Interest i7^
per maand, hoe groot zal dan de herwissel zijn, als hij p®.

Julij op Amsterdam trekt tot den k, e, f 11,95?

169. Amsterdam verkoopt op 20 Junij voor vreemde re-

kening , als volgt

:

£ 320 op London per 18 Julij tot den S/m koers ƒ 11.70
met 3"^/^ disconto, en

Frcs. 4500 op Parijs per 24 Augustus tot den S/m koers

ƒ551 met 3|7^ disconto ;

als hij ^ daarbij berekent 17^,, Courtagie en l^/o Provisie, voor

hoeveel zal hij dan moeten crediteren; en als Amsterdam
daarentegen remitteert

:

Bo.Mk. 6400 op Hamburg per 28 Julij tot den 3/w koers

ƒ 35-p\ met berekening van |%o Courtagie, en het saldo

tot den 2/m koers ƒ 98| met I^qd Courtagie, en ƒ1.40
briefporten, enz. op Frankfort a/M, hoe groot zal dan deze

laatste remise zijn?

170. Parijs koopt voor rekening van Amsterdam, als

volgt

:

Lire 5480 op Genua per 2jm tot den koers S/m l7o perte;

Oncia 2800 op Palermo per 2/m tot den koers S/m 13 . 05 frcs.;

en berekent daarbij ^ 7© Courtagie en i 7o Provisie; als

Amsterdam hem daarentegen remitteert:

£ 180 op London, waarvoor Parijs hem a fr. 25.10
crediteert , en Parijs het saldo op hem trekt tot den 1/?»,

koers fr. 212.50, hoe groot zal dan de wissel zijn, als deze

per S/m zigt wordt gesteld en de disconto in Amsterdam
is H 7o ?

171. Weenen remitteert voor Eotterdam, als volgt:

Piast. 12480 op Konstantinopel per 31 dagen a 15.20 fl.B».

31 dagen, en
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W.Piast. 20420 op Bucharest per 31 dagen a24.10fl. B».
31 dagen,

en berekent daarbij ^ 7^^ Courtagie en { 7^, Provisie.
Rotterdam zendt Weenen tot dekking een wissel op

Hamburg, groot B«.M. 16000, waarvoor Weenen hem a
fl. O.W. 105 crediteert; als Weenen nu het saldo trekt per
2/m dato in een wissel op Parijs tot S/m koers 58^ fl.B<>.

en de disconto in Parijs is 6^7^, hoe groot zal dan zijne
traite zijn?

172. London zendt Amsterdam 2 baren goud, als volgt:
No. 1. 3 ® 10 Oz. 14 dwts M 0.1| gr. en

// 2. 2 „ 8 ;y 16 „ W 1.1 „
tot den prijs van 77i Sh. per ons standaardgoud. Als hij

daarop berekent aan diverse onkosten £ 2.11/6 d. en Am-
sterdam het bedrag met f 7„^ Courtagie remitteert per 2/m
dato tot den koers ^. 2r. ƒ 11.90, en dé disconto in London
is V/^y hoe groot zal dan de remise zijn?

173. Amsterdam koopt voor rekening van Petersburg:
500 stuks Nieuwe Dukaten a ƒ 5.85 en remitteert Fr. 4800
per S/m op Parijs, die hij tot den koers k, z, (8 dagen) van
ƒ 55| met 4% disconto koopt. Hij berekent voor Courtagie
van de dukaten i %, van de remise 17^^, voor Commissie ^ o/^

en aan porto's, enz. ƒ5.20. — Als de koers k. z. op
Petersburg is ƒ1.65 en Amsterdam daarbij weder l7oo
Courtagie berekent , hoe groot zal dan zijne traite zijn tot
sluiting dezer zaak?

174. Amsterdam ontvangt order te remitteren op Parijs
a ƒ 55f en op Hamburg a ƒ 35|; tot welke koersen moet
hij koopen, om daarbij l7oo Courtagie en ^7„ Provisie te

verdienen ?

175. Parijs moet a fr. 2l4i op Amsterdam en a fr. 25.20
op London trekken; tot welke koersen moet hij verkoopen
om 1 7o Courtagie en 4 7o Provisie te verdienen ?

176. Frankfort moet voor rekening van Weenen aan
Amsterdam remitteren a fi. 94 1: welke koersen moet hij

gebruiken om daarbij i 7o te verdienen?

177 . Hamburg moet .remitteren op ximsterdam a ƒ 35 . 30
en op Berlijn a 15 1| Th., als hij 1%^ Courant Courtagie
en ^ "/^, Provisie wil verdienen, tot welke koersen moet hij

'

dan koopen ?
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178. London moet trekken op Amsterdam a ƒ12.90
en op Petersburg a 34 d. Sterl., als hij daarbij 1%q Courta-
gie en ^ % Commissie verdienen wil, tot welke koersen

moet hij dan verkoopen?

179. Een wissel op Parijs, groot fr. 4000 wordt met

l^/oo Courtagie en
J
^/q Provisie in Amsterdam verkocht

voor ƒ1858.04; tegen welken koers heeft de verkoop dan
plaats gehad?

180. Eotterdam koopt Ê 240 op London met f%q Cour-
tagie en |7o Commissie en debiteert voor ƒ2855.61 wat
was dan de koers ?

181. Amsterdam betaalt op 19 Junij voor een op 24 Julij

e. k. te vervallen wissel op Hamburg, groot Bo.M. 2800 eene

som van ƒ2502.13; als daarbij berekend is 47o disconto,

f 7oo Courtagie en -^ 7o Provisie , hoe hoog was dan de

2/m koers genoteerd?

182. Weenen betaalt op 15 November met berekening

van ^ %^ Courtagie en -^ °/^ Provisie voor een wissel op
Parijs, groot fr. 4500 per 20 December eene som van
fl. O.W. 2651.70; als de disconto in Parijs is 5^ \, hoe

hoog was dan de 2/m koers?

183. Eotterdam verkoopt op 20 Januarij een wissel op

London, groot £ 213.10/6 d. per 15 Pebruarij met bereke-

ning van f ^/qq Courtagie , -^ /^ Provisie en 5**/,, disconto,

en ontvangt daarvoor ƒ2522.68 hoe hoog is' dan de 2/m
koers?

184. Amsterdam moet koopen franco provisie en Cour*
tagie 2/m wissels op Frankfort tot den koers van ƒ 98| ;

hoe hoog moet dan de koersnotering zijn , als hij in alles

\ % wil verdienen ?

185. Eotterdam ontvangt order te Voo^^tn franco pro-

visie en Cou7^tagiG

Parijs ƒ 55|. Hamburg ƒ 35f.
London // 11.88. Genua // 46|.

tot welke noteringen kan hij die order uitvoeren, om daar-

bij te verdienen | ^/^ Courtagie ?

5*
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186. Amsterdam moet verkoopen netto k.z. papier op:
Parijs a ƒ 55|. Lissabon ƒ 40|.
Petersburg a „ 1.65 Weenen // 1054.

als hij daarbij ^ 7^ Commissie en l%jj Courtagie wil vei

dienen, welke koersen moet hij dan genoteerd vinden?

187- London moet verkoopen netto h, 2.

Hamburg 13.3 Berlijn 6.20
Amsterdam 11.90 Madrid 52^ d.

wat moet dan de notering voor elk dezer plaatsen zijn, om
^ 7„ Commissie en 1%q Courtagie te kunnen verdienen ?

188. Amsterdam moet op 15 Junij remitteren Pres 4200
per 28 Julij franco provisie en courtagie tot den koers

van ƒ 55-^; als hij ^7^ Commissie en 17oo Courtagie wil
verdienen en de disconto in Parijs is 67o tot welken ^Im
koers moet hij dan koopen?

189. Hamburg moet op 4 Januarij remitteren ƒ2700
op Amsterdam per 24 Pebruarij, zoodanig dat de koers

van dien dag is ƒ35.30; als hij 17^0 Courtagie en j 7^
Provisie berekenen wil en de| disconto in Amsterdam is 4^°/^,

wat moet dan de notering zijn?

190. Als Amsterdam op 15 Maart op Lissabon moet
trekken 2400.000 reis per 30 Mei e. k., zoodanig dat met
inbegrip van Commissie, Courtagie en 5°/^^ disconto de koers

is ƒ 40| , hoe hoog moet hij dan den iim koers genoteerd
vinden ?

191. A verkoopt op 24 April een wissel, groot ƒ 1965.20
per 20 Julij, en ontvangt daarvoor ƒ1945,77 hoe hoog
is dan de disconto berekend?

192 . B koopt op 13 September een wissel, groot ƒ 4648 .

—

per 25 October, en betaalt daarvoor met bijvoeging van
van 1^30 Courtagie en ^% Commissie eene som van ƒ 4642 . 38
hoe groot is dan de disconto ?

193. Hamburg verkoopt op 12 Junij een wissel, groot

B^M. 2480 per 16 Augustus, en ontvangt daarvoor na
aftrek van I^/qq Ct. Courtagie en \ 7^ Commissie eene som
van B^.M. 2449; hoe hoog is dan de disconto geweest?
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194. Een wissel, groot £ 250.16 per 19 Junij wordt in

Amsterdam op den 12 Mei tot den 2/m koers ƒ 11.73t
verkocht ; als daarbij \ % onkosten berekend zijn , en het

netto provenu bedraagt ƒ2926.50, hoe hoog is dan de dis-

conto berekend?

195. Een wissel op Parijs, groot fr, 6330 per 10 Julij

wordt in Hamburg op den 25 Junij tot den ^Im koers van

190f frcs. verkocht, als daarbij berekend is \^Iq onkosten

en gecrediteerd wordt met Bo.M. 3330.15 Sch., wat is dan
de berekende disconto-percent?

196. Een wissel op Frankfort groot S.W.fl. 2054.30 per

18 Augustus wordt met 4^% en ^% onkosten in Amster-

dam verkocht tot den 2fm koers van ƒ 99^ voor ƒ 2034;
op welken datum heeft de verkoop dan plaats gehad?

197. Weenen verkoopt a fl. 102.60 per 3//» een wissel op
Londen, groot £410.8 Sh. per 15 Julij, als de disconto

in London is 37o en hij daarvoor ontvangt fl. O.W. 4204.73;
op welken datum is de wissel dan verkocht?

198. Hamburg koopt Z. R. 2450 op Petersburg per 23
April tot den ^Im koers 30J Sch.Bo., als de disconto in

Petersburg is 6^/0 , en Hamburg franco Courtagie debiteert

voor B^M. 4950.9; op welken datum heeft deze transactie

dan plaats gehad ?

199. Berlijn koopt fl. O.W. 2745 op Weenen dd. 13
April per 2^ maand met 1%q Courtagie en 57o disconto

tot den koers k. z. (8 dagen) van 75 Th., en debiteert

daarvoor Th. 1369.3. Op welken dag heeft deze koop
plaats gehad?

200. Parijs koopt voor rekening van Amsterdam fl. O.W.
3975 op Weenen per 15 Mei tot den 3M koers van 187 frcs.

met 5ö/q disconto , en berekent daarbij \ o/^ Courtagie en

•^ % Provisie ; op welken datum heeft hij gekocht , als hij

Amsterdam heeft gedebiteerd met frcs. 7504.75?
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ZAMENGESÏELDE WISSELHEELEIDING.

Wanneer een wissel in de geldwaarde eener plaats moet
worden uitgedrukt , waarmede geene regtstreeksche wissel-
betrekking bestaat, dat is, waarvoo.r geene koersen geno-
teerd worden, dan kan deze herleiding niet anders geschie-
den, dan door middel van een e tusschenplaats, die de koersen
voor beide plaatsen noteert. Bijv. Iemand te Amsterdam
heeft een wissel op Kopenhagen, groot 2460 Ebd., en wil
die plaatsen in Hamburg, hoeveel zal hij dan ontvangen,
als de koers in Hamburg op Kopenhagen is 198^ Ebd. en
op Amsterdam ƒ35 40. Hamburg zal dan ontvangen vol-
gens het vroeger geleerde:

2460 Ebd. k 198i — M.Bo. 3717.9
maar 3717.9 M.Bo. a ƒ 35.40 = ƒ 3290.30.

Men kan echter ook eene dergelijke opgave in eens be-
werken door eenen kettingregel , en dan heeft men

:

a? 2460 Rbd.

198^ 300 M.Bo.

40 -— ƒ35.40

waaruit x ZIZ, f 3290.30

Behalve in het hiervoor genoemde geval kan het ook
gebeuren, dat men van eene tusschenplaats gebruik maakt,
wanneer er wel een regtstreeksche koers genoteerd is, maar
de^ koers eener vreemde plaats meerdere voordeden aanbiedt
Bijv. A is in London schuldig £ 112.10 Sh. en geeft Parijs
last, die som te remitteren a fr. 24.80, terwijl hij Parijs
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daarvoor dekt tot den koers van ƒ 56i, hoeveel zal A dan
betalen ? Door eenen kettingregel vindt men

X £ St. H2.5
i
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24.80 fr.

ƒ 56i

X = ƒ1507.81

Indien nu de regtstreeksche koers op London geweest
ware ƒ11.80, dan had hij volgens dezen betaald :£ 112.10
a ƒ 11.80= 1327.50, dus ƒ19.69 meer, dat echter in de
praktijk met de onkosten verminderd zoude moeten worden.

Wij onderscheiden dus wederom twee gevallen, namelijk:

eene enkele berekening der waarde zonder onkosten , en de
berekening met onkosten. Het eerste heeft dan plaats wan-
neer men de berekening alleen vergelijkender wijze opmaakt,
of ook wanneer men op de tusschenplaats door den Com-
missionnair geene bijzondere onkosten laat berekenen, maar
deze in den koers begrepen zijn.

BEEEKENING ZONDEE ONKOSTEN.

VOORBEELDEN TOT OEFENING..

301. Amsterdam moet in London betalen £ 325.8 Sh.;

als hij Parijs last geeft die som te remitteren a fr. 24.50
en hij Parijs dekt met fransch papier, dat hij a ƒ 55|.

gekocht heeft , hoeveel zal hij dan moeten betalen ?

202. Hoeveel zoude dit geweest zijn als hij Hamburger
wissels ingekocht had a ƒ35.20 en London daarvoor a
M.Bo. 13.8 Sch.B^ crediteerde?

203. Parijs moet Amsterdam betalen ƒ1962.50; als hij

Amsterdam daarvoor remitteert een wissel op London, die

hij a fr. 24.70 kan koopen, en Amsterdam a ƒ 11.70 aan-

neemt, hoeveel moet Parijs dan voor den wissel op London
betalen?

204 . Amsterdam heeft in Kopenhagen te betalen 4725 Ebd.
24 Sk; als Kopenhagen daarvoor op Hamburg trekt a
198 Ebd., on Hamburg zich revaleert franco provisie, hoe
groot zal dan die wissel zijn, als de koers in Hamburg is

ƒ35.50?

f
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205. Amsterdam trekt voor rekening van Genua op
Parijs een bedrag van ƒ 1725 . 40 tot den koers van ƒ 55 . 70;
als Parijs zich op Genua remleert a IJ 7^ hoeveel zal Genua
dan moeten betalen ?

206
.
Amsterdam moet in Konstantinopel ontvangen 42750

Turksche piasters; hij geeft Londun last deze som a 118
Turk. piast. te trekken, en het beloop te remitteren a ƒ 11 . 90,
franco courtagie; hoeveel zal Amsterdam dan ontvangen?

207. Petersburg geeft Amsterdam order op Harlingen te
trekken ƒ 3640 en het beloop aan hem te remitteren , als
de koers op Harlingen is lo/^ en op Petersburg ƒ1.75, hoeveel
Z. Roebels zal dan de remise zijn ?

208. Groningen geeft Amsterdam order aan Hamburg te
remitteren 4520 M.B^ a ƒ35.40 en zich op hem te re-
valeren; als de koers op Groningen is |7o, vraagt men hoe
groot de traite zal zijn ?

209. Amsterdam geeft London last voor zijne rekening
aan Havannah te remitteren DoU. 2540, als de koers op
Havannah is 10^ 7o en op London ƒ 11.60, hoeveel zal
Amsterdam dan voor de remise moeten betalen ?

210. Parijs heeft in Hamburg te vorderen Bo.M. 8320;
hij geeft Hamburg last dit bedrag te remitteren aan Am-
sterdam a ƒ35.50, en laat Amsterdam daarvoor koopen
wissels op London a ƒ11.60, die Parijs plaatst afr. 24.70
hoeveel zal hij dan ontvangen?

211 . Amsterdam heeft in New-York te betalen DoU. 3124;
hij geeft Londen last dit bedrag te remitteren a 47| d.*
en zendt London daarvoor wissels op Hamburg, die Am-
sterdam koopt a ƒ 35.70, en London accepteert a ƒ 13.3;
hoeveel moet Amsterdam dan betalen ?

212. Amsterdam koopt een wissel op Madrid, groot
21340 R.d.V. a ƒ235; hij zendt dien naar Parijs, waar
de wissel verkocht wordt a 550 Cts., terwijl Parijs hem het
bedrag remitteert a fr. 212.50; hoeveel zal Amsterdam dan
winnen of verliezen?

213. Amsterdam is in Buenos Ayres schuldig 16320
Piaster papier ; hij geeft London last dit bedrag te remit-
teren a 63/6 d. (1 ons goud = 360 pap. Piast.) en zendt
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London daarvoor wissels op Parijs, ingekocht a ƒ55.80,
die London accepteert a fr. 25.10; hoeveel moet Amsterdam
betalen ?

214. Amsterdam koopt 1250000 reis op Oportoaƒ 41-|

en zendt die naar London, welke den wissel a 54| d. plaatst;

voor het bedrag zendt London Amsterdam een wissel op
New-Tork ingekocht a 47| d., hoe groot zal die wissel zijn,

en als Amsterdam dien wissel verkoopt aƒ 2.40, wat zal

hij dan winnen of verliezen?

215. Rotterdam is in Sincapore schuldig Doll. 4125; als

Sincapore dit bedrag op London trekt tot den koers van
61i d., en Rotterdam London tot dekking zendt wissels
op Hamburg, die hij a ƒ 35| koopt, en waarvoor London
hem a M.B®. 13.2 crediteert, hoe groot zal dan de wissel
op Hamburg zijn, en wat moet Rotterdam betalen?

BEREKENING MET ONKOSTEN.

Na de behandeling der onkosten bij de eenvoudige wissel-
herleiding zal het wel niet noodig zijn, daarover op nieuw
in bijzonderheden te treden. Alleen merken wij op, dat wan-
neer men zich van eene tusschenplaats bedient, men het daar-
door ontstane debet op onderscheidene wijzen dekken of ver-
efifenen kan; b. v. door het bedrag direct of indirect te trekken
of te remitteren, of door het direct of indirect te laten remit-
teren of trekken, waardoor in de onkosten eene kleine wijziging
komt. Neemt men bijv. aan, dat Hamburg voor rekening
van Amsterdam op Parijs trekt, dan berekent hij daarvoor
Provisie en Courtagie; moet Hamburg nu het netto provenu
reniitteren, dan berekent hij van de remise op nieuw Cour-
tagie, maar trekt Amsterdam het netto provenu, eigen
order, dan heeft Hamburg daarvan geene verdere Courtagie
te berekenen. Ten einde een en ander te doen zien , volgen
eenige voorbeelden.

Amsterdam geeft Hamburg last voor Z/r te trekken
Frcs. 7500 op Parijs per 3/m en hem het netto provenu te
remitteren; als Hamburg noteert Parijs S/m fr. 190, Am-
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sterdam li,z. ƒ35.40 en ^% Provisie en 17^^ Courant

(a 85®/oj) Courtagie berekent, hoe groot is dan zijne traite?

Frcs. 7500 per 3/m op Parijs a 190 . . . Bo.Mk. 394*7. 6

Provisie \^q Mk.Bo. 19.3

Courtagie ^Voo » 3.3

Courtagie * «/oo

Bo.Mk. 3925.

» » 3. 2

Bo.Mk. 3921.14

bedraagt a /* 35.40 . . . ƒ 3498.36

Indien Amsterdam het bedrag op Hamburg had getrok-

ken, dan had Hamburg geene 2e Courtagie te berekenen,

en het bedrag dat Amsterdam voor zijne traites op Ham-
burg, groot B^.Mk. 3925 zal ontvangen, hangt af van den
koers op Hamburg. Berekent men deze koers k,z, a/ 35|,
dan heeft men:

Bo.Mk. 3925 op Hamburg a /* 35| = ƒ 3495.70.

In het gekozen voorbeeld stemde de vervaltijd van het

bedrag overeen met dien van den koers , en kon de her-

leiding dus onmiddellijk geschieden. Heeft echter die over-

eenstemming geen plaats, dan moet de koers eerst door

middel van den disconto-voet in overeenstemming gebragt

(gecompenseerd) worden. Verder moet men daarbij beden-

ken , dat al heeft Hamburg eene som van frcs. 7500 per

3/w op Parijs getrokken, hij daarom toch bij den verkoop

zijner traite het bedrag daarvan onmiddellijk ontvangt, en

dus eene som Tcort zigt aan Amsterdam heeft te voldoen.

Indien hij nu remitteert , al ware het in 1 of 2 maande-

lijksch papier, dan voldoet hij dadelijk dit bedrag, en brengt

de geheele zaak tot sluiting, maar trekt Amsterdam het

bedrag op Hamburg, dan moet hij den koers k, ^r.gebruiken,

of bij het gebruik maken van e-en anderen koers, dezen door

de disconto-berekening compenseren.

Intusschen is deze laatste onderscheiding alleen theoretisch;

in de praktijk handelt men daarmede op verschillende

wijzen en naar eenmaal onderling vastgestelde voorwaarden,

»
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waaromtrent het niet wel mogelijk is, hier de bijzonderhe-

den op te geven.

Amsterdam moet in Madrid ontvangen 20540 Realen

de Vellon per i/m en geeft Parijs last die som te trekken.

Parijs verkoopt die traite tot den koers k. 5^. a 524 met

vergoeding van 5^/q interest en betaalt
-J-
7^ Courtagie

,

terwijl hij \^Iq Provisie berekent. Als hij nu het netto

provenu remitteert tot den ZIm koers van fr. 212, de dis-

conto in Amsterdam 4% is, en Parijs van zijne remise

weder i^/o Courtagie berekent, hoe groot is dan die remise?

R.d.V. 20540 per 2/m op Madrid

» » 171.17 disconto 2/m a S^o

R.d.V. 20368.83 a 524 .... = frcs. 5336.63

Courtagie ^7o fr. 6.67

Provisie ^0/0 » 26.68 ^

53.35

Courtagie ^%

frcs. 5303.28

6.64

frcs. 5296.64

5/m disconto a 47o is lO/,, (101). . » 52.44

frcs. 5844.20

bedraagt a fr. 2l2 ƒ2473.70

Eotterdam moet in Havannah betalen 1864 DoU. 4 Re-

alen per ^/m en geeft London last die som te remitteren

,

en zich met bijvoeging van al zijne onkosten te rembour-

seren op Hamburg. London remitteert a 101% met I^/qo

Courtagie en 1"*/^ Provisie, en trekt met berekening van

l^/oo Courtagie het bedrag op Hamburg tot den koers 13

Mk. 1 Sch. Hamburg berekent ^% Provisie en 1 ^/qq

Courtagie, en ontvangt zijne dekking in wissels op Peters-

burg , waarvoor Hamburg hem crediteert tot den koers van

32i Sch. B«., en die Rotterdam koopt met 1»/^^ Courtagie

tot den koers van ƒ 1.72 per Z.R.. hoeveel moet hij dan

betalen? 1
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X — 1864i doll.

444 — 100 € St. Havannah

llOf — 100 » » London

waaruit ar = € 580. 0/7 d.

Provisie ^^ o/^ . . . . » 1.18/0 »

Courlagie 1 7oo • . • . » 0. 7/7 »

Goiutagie I^/qq

€ 382. 6/2 d.

* 0. 7/7 »

f 382.13/9 d.

bedraagt a 13^^ . . . M.Bo. 4998.14.
Provisie | % » » 16.10.

Courtagie 1 «/oq • • • • » » 5.— .

is a 32^ Sch. Bo.

M.Bo. 5020. 8.

Z.R. 2471.63.

die Rotterdam koopt a /* 1.72 voor . . . ƒ" 4251.20.

Courtagie l7o » 4.25.

f 4255.45.

Het is evenwel ook mogelijk eene dergelijke opgave in
een enkelen kettingregel zamen te trekken , bijv.

X — 1864^ Doll. flav.

444 — 100 € St. »

110^ — 100 » » London

99Ï — 100 » » voor Provisie

999 — 1000 . » » Courtagie

i — 13t^ Mark. Bo.

99* — 100 voor Provisie

999 — 1000 » Courtagie

1 — 16 Sch. Bo.

32^ — 1 Z.R.

1 — 172 ets.

999 —. 1000 voor Courtagie.

f 4255 . 03
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Korter, maar minder naauwkeurig handelt men, wan-

neer men eerst de wisselherleidingen afzonderlijk bewerkt,

en daarna de onkosten gezamentlijk berekent , als volgt

:

I Va + ^7.00

X — 1864^ Doll. Havannah

444 — 100 £ St. »

iioi -^ 100 ji » London

1 -_
^3tV Mk.£(>•

2A — 1 Z.R.

1 — 172 Cents .

X :

—

•

ƒ4202.22

12J «/oo . • » S 1 . 83

.

ƒ4254.05.

Hamburg is in London schuldig £ 450 i. z. en geeft

Amsterdam order dit bedrag te remitteren. Amsterdam zendt

London direct papier, dat hij a ƒ 11.80 per ^im met 3%
disconto heeft gekocht, en berekent daarbij i ^'/q provisie

en |%o Courtagie. Hamburg remitteert Amsterdam ^tot

dekking frcs. 9000 op Parijs h.z. die hij tot den 3/»»

koers van 192 met 5% disconto met l7oo Courant Cour-

tagie heeft gekocht , en waarover Amsterdam hem tot den

koers h. z. /55| crediteert.

Men vraagt : a) wat Hamburg nog debet blijft ; en i)

wat Hamburg heeft betaald?

£ 450 per 2/m op London, a ƒ 11.80 . . . . Z=Z f 5310.—

disconto 2/w a 3 Vo . . • i */o » 26.55

f 5336.55

Courtagie | <*/o o •

Provisie \ */o

. . f 4.—
26.68• •••»>

30.68

Hamburg remitteert daartegen :

frcs. 9000 op Parijs k. z. k f 55J .

f 5367.23

„ 4190.625

Hamburg blijft dus debet . . f 1276.60»
.1
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frcs. 9000 op Parijs ik. z, a 191 per 5/iw zr: Bo.Mk. 4712. 1

58.14disconto 3/w k 5Vo \\ V,

Courtagie * »/„

n y*

Bo.Mk. 4770.15

» » 3.13

Hamburg heeft dus betaald Bo.Mk. 4774.12

Amsterdam heeft in Napels te vorderen 4500 Ducati en

geeft Parijs order voor dit bedrag te trekken en hem het

netto provenu te remitteren; als Parijs trekt tot den koers

Fr. 425, en papier op Amsterdam koopt a Pr. 212, met
berekening van i **/^ Provisie en ^ ^/q voor Courtagie , hoe

veel ontvangt Amsterdam, en wat is daarbij de regtstreek-

sche koers tusschen Amsterdam en Napels?

Duc. 4500 op Napels a 425 Cts fr. 19125.

Provisie ^ «/ o. ... ƒ 95.625

Courtagie 17^(2 maal) „ 47.81*

n 145.44

fr. 18981.56

geremitteerd a fr. 212 f 9009.70
n

X

100

212

1 Dukaat

425 fr.

f 100 N.Ct.

. . ƒ 2.005

Onkosten J «/o . „ 0.015

1 Duc.nr ƒ2.02 Ned. Court.

De zamengestelde wisselherleiding dient echter niet alleen

tot vereffening van schulden, maar wordt vooral gebruikt

bij die wisseloperatiën , waarbij eene of andere speculatie

ten grondslag ligt. Het doel is dan om door wissels op de

eene plaats te koopen , en die elders te verkoopen , eene

grootere som te ontvangen, dan men heeft uitgegeven. De
verschillende stand der geldmarkt op onderscheidene plaat-

sen en de uiteenloopende verhoudingen toch, waarin daar

papier en geld tot elkander kunnen staan, geven aan-

leiding tot het verkrijgen van min of meer aanzienlijke

winsten, die men te voren vrij naauwkeurig berekenen kan.

\
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De wijze, waarop die berekening geschiedt is tweederlei:

10 door elke der onderscheidene operatiën afzonderlijk uit

te rekenen, dat noodzakelijk wordt, indien onder de onkos-

ten de zoodanige voorkomen, die nieUevenredig zijn, en

2** door een kettingregel , wanneer alleen etenredige on-

kosten berekend worden;

Daar het in dergelijke zaken alleen om de winst te doen

is, komt hierbij ook in aanmerking de tijd, gedurende wel-

ken men op deze wijze zijn geld heeft uitgezet , en de

interest, welke daarvoor gemiddeld berekend moet worden,

zoo als nader uit de volgende voorbeelden zal blijken.

Amsterdam koopt op 9 Julij frcs. 6000 op Parijs a ƒ 55^

en betaalt 17„^, Courtagie. Hij zendt die wissels naar Ham-

burg, waar zij a fr. 189 verkocht worden. Voor het netto

provenu laat hij remitteren wissels op Prankfort, die Ham-

burg a 89 fl.S.W. koopt, en die Amsterdam op 28 Julij

verkoopt a ƒ 99|; als Hamburg berekent Provisie ^V^

,

Courtagie l^oo Courant (a 257J, en Amsterdam voor zijne

onkosten aan briefport enz., i^/^ benevens 47^ interest van

zijn uitgezette geld in rekeniüg brengt, hoeveel heeft hij

dan gewonnen of verloren?

Betaald op 9 Julij voor:

Frcs. 6000 op Parijs a ƒ 55J ƒ2756.25

Courtagie 1 <*/oo » ^.lo

/^2759.—

bg: Onkosten ^ «/o /* 6.90

Interest 9—28 Julij is

19 dagen a 5*>/o » "^.SS

. , 14.18
m

f 2773.18.

Ontvangen op 28 Julij voor :

Fr. 6000 op Parijs a 188 . . . = Bo.M. 5191. 8

Courtagie ^ Voo Bo.M. 2. 9

Provisie |o/o „ „ 10.10

BO.M. 5178. 5
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Courtagie * Voo

5178. 5

. Bo.M. 2 . 9

Bo.M. 3175 12

?

k 89 fl. . . fl.S.W. 2826.25
zijnde a ƒ 99J /" 2822.72

derhalve Winst f 49.54

Door een kettingregel vindt men percentsgewijze

:

X — ƒ 100 inkoop

1001 — w 1000 zonder Courtagie

55

J

— fr. 120 op Parijs

188 — 100 Bo.M, op Hamburg
1000 —

99|f do. voor onkosten.

1000^ — 1000 do. voor Courtagie

100 — 89 fl. S.W.
lÖO — f 99J

X Zm f 102.508

dus ' 2.508 o/o Winst
af: Onkosten \^t^ . . =0.25

Int. 19 dag. 4» «/^ —- o.264

0.514 O/o

of korter

:

derhalve Netto Winst 1.994 «/o.

X — ƒ 100 inkoop

55

J

— fr. 120 op Parijs

188 — 100 Bo.M. op Hamburg
100 — fl. 89 op Frankfort

100 — ƒ 99^ in Amsterdam.

af

X ^ f 102.925

dus 2.9250/0 Winst.

Courtagie 2j o^^^ —- o.026
Provisie | 0/^ -— o.553
Interest |} 7^ = 0.264

Onkosten \ "/o zn 0.25

0.873

i

Wetto Winst 2.052*/^
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Amsterdam geeft Hamburg op 20 Junij order tot inkoop

van £IUÓ0 a 13.2, waarvoor Hamburg hem l«/oo Courtagie

Ct. a SB''/^ en ^7„ Provisie, benevens 4''/^ in Rekening Cou-

rant berekent. Amsterdam zendt hem tot dekking papier op

Parijs k.z.y dat hij op 28 Junij heeft gekocht a ƒ 55|A:. r.,

en waarvoor Hamburg hem op 1 Julij a fr. 190 ^. z, credi-

teert. Op 25 Julij verkoopt Amsterdam de wissels op London,

vervallende 20 September, tot den ZIm koers ƒ11.70 met

6**/^ disconto ; als Amsterdam nu \% interest per maand

berekent , hoeveel heeft hij dan gewonnen of verloren ?

Berekening van den inkoop

:

f 1000 op London a 13. 2 r= Bo.M. 13125.—

Court. * Voo Bo.Mk. 10. 8

Prov. 'Vo " " ^5-^2
54. 4

Bo.M. 13179. 4

Interest van 20 Junij—1 Julij is

11 dagen a 4 0/0 m ^% 16. 2

Hamburg debiteert Bo.M. 13195. 6

berekend a fr. 190 .. . fr. 25071.21

waarvoor Amsterdam koopt op

28 Junij k fh^k.z f 11621.55

Interest van 28 Junij—25 Julij

is 27 dagen a 6 «/o » ^^-^^
« f 11673.85

Berekening van den verkoop op 25 Julij :

€ 1000 per 20 September

a ƒ 11.80 f 11800.—

55 dagen a 4°/^ „ 72.11

« 11872.11

derhalve Winst f 198.26

Om te weten of dergelijke operatiën met voordeel uitge-

voerd kunnen worden moet men beginnen met de koersen

op de verschillende plaatsen , waarover de operatiën loopen

onderling te vergelijken, en daaruit den vergelijkenden koers

of het wisselpari opmaken. Bij deze jergelijking kan men
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de onkosten voorloopig geheel buiten berekening laten,
vooreerst , omdat die voor de verschillende plaatsen ongeveer
dezelfde zijn, en ten anderen, omdat zij na de verkregen
uitkomst altijd nog percentsgewijze daarvan kunnen afgetrok-
ken of bijgeteld worden.

Vooral is deze vergelijking noodig wanneer m^n eene
keuze heeft bij het gebruik maken van eene regtstreeksehe
traite of remise , of van deze of gene tusschenplaats, waar-
over deze zoude kunnen geschieden, en komt derhalve ook
dan te pas , wanneer men op eene of andere plaats moet
ontvangen of betalen. Nemen wij bijv. aan

:

Amsterdam is in Parijs eene zekere som schuldig, en
vindt papier op Parijs genoteerd

:

in London fr. 25.10; in Weenen fl. 52,30; in Hamburg
fr, 190; en in Frankfort fl. 93i; als nu in Amsterdam
genoteerd is: London ƒ11.80, Weenen ƒ111.50. Ham-
burg ƒ 35i en Frankfort ƒ991, wat is dan over ieder
dezer plaatsen de stand van den Parijschen koers met Am-
sterdam ?

Daar het wisselbedrag buiten aanmerking kan blijven

,

doet men best den onveranderlijken koers van Amsterdam
met Parijs tot grondslag te nemen.

Parijs over London

.

X — fr. 120

25.10 — £ 1 St.

i — ƒ 11.80

X -HL f 56.40 ~~

Parijs over Hamburg.

X — fr. 120

190 — 100 Do.M.

40 — ƒ 35^

Parijs over Weenen.
X — fr. 120

100 — fl. 55.30 O.W.
fl. 111^ —. f 100

X — f 56 .29

Parijij over Frankfort.

X — fr. 120

200 — fl. 93i
100 -f 99J

X f 56.45 X f 56.02

Op dezelfde wijze kan men de in de koerslijsten eener
plaats genoteerde prijzen vergelijken met de prijzen , die
ontstaan door de noteringen van eene andere wisselplaats

,

ten einde op deze wijze de voordeeligste wijze van trekken
of remitteren te kunnen bepalen , of ook te weten , waar
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men een of ander papier goedkoopst zoude kunnen inkoo-

pen, en waar men het dan tot den hoogsten prijs weder

kan doen verkoopen.

Bijv. In het Hamburger koersblad is genoteerd

:

Berlijn Zint 152 Th.Pr.Ct.; London 3/w 13 M. 2 Sch.

Parijs Zint 190 fr. ; Frankfort 3/7» 89 fl. S.W. en Peters-

burg ZIm 32i Sch. Bo., terwijl op denzelfden dag Hamburg

in Amsterdam genoteerd is 3M a ƒ 35i ; wat is dan het

pari (den vergelijkenden stand der koersen) van Amsterdam

met eene der genoemde plaatsen ?

Daar bij den verkoop of den inkoop van vreemd papier

altijd een credit of debet h. z. ontstaat , moet ook de 3/i»

koers van Amsterdam tot Je, z. worden gereduceerd.

3/m a 4O/0 is lo/^. . w 0.35i

k. z. f 35.60i

Amsterdam—Berlijn

.

Amsterdam—London

.

a? — 1 Th.Pr.Ct. ar — 1 £ St.

152 — 500 M.Bo. 1 — 13» M.Bo.

40 _ f 35. 60^^ 40 — ƒ 35.60i

xm^^ 1.755 ;r=:» 11.68

Amsterdam—Parijs Amsterdam—Frankfort

X ^ fr. 120 X — 100 fl.S.W.

190 — 100 M.Bo. 89 — 100 M.Bo.

40 — ƒ 35.60} 40 — ƒ 35. 60^

xZIZf 56.21» f 100.

Amsterdam—Petersburg.

a? — 1 Z.Roeb.

1 — 32^ Sch.Bo.

16 — 1 M.Bo.

40 — ƒ 35.60^

X f 1.79

Indien nu op denzelfden datum de noteringen in Am-

sterdam zijn: Berlijn ƒ1.73; London ƒ11.70; Parijs

ƒ551; Frankfort ƒ991 en Petersburg ƒ1.75, dan zal

Amsterdam uit eene eenvoudige vergelijking der koersen ge-

makkelijk kunnen zien, welk papier hij met voordeel zal kunnen
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1

I

koopen of verkoopen , en aan welke plaats hij daartoe de
order moet opgeven. Zoo zal hij, om een enkel voorbeeld te

noemen, zijn correspondent te Hamburg order gevende, om
voor zijne rekening op zijn correspondent te Parijs te trekken
fr. 12000, den laatste moeten crediteren voor ƒ5587.50,
terwijl Hamburg hem zal crediteren voor ƒ5621.50, en
derhalve eene brutowinst genieten van ƒ34, welke som
natuurlijk verminderd moet worden met de onkosten, enz.

aan Hamburg en Parijs te voldoen.

Ofschoon nu bij elke afwisseling in de koersen dergelijke

berekeningen ligt telkens kunnen uitgevoerd worden, zoo geeft

men, vooral wanneer men dikwijls zulke operatiën doet,
de voorkeur aan eene nog gemakkelijker wijze, namelijk aan
het opmaken eener tabel , . waarin men voor elke wijziging
in den stand der koersen met een oogopslag het wisselpari
kan zien. De wisselingen in de koersen liggen toch in zeker
tijdperk binnen zekere limieten , waarvan de eene als de
hoogste, de andere als de laagste kan gelden. Zoo zal bijv.

de koers tusschen Amsterdam en Parijs afwisselen tusschen

ƒ55 en ƒ 56, en die tusschen Parijs en London tusschen
fr. 25 en fr. 26.— en voor deze vier betrekkingen kan men
gemakkelijk de pari-koersen vinden tusschen Amsterdam en
London. Men heeft daartoe alleen uit te werken de vier
kettingregels, als volgt:

ar — fl X -^ ê i

1 — fr. 25 i — fr. 25
120 — / 55 120 — /• 56

ar — / 11. 46 X / 11..67

X —

.

£ 1 X .— € 1

1 — fr. 26 i — fr. 26
120 — f 55 120 — ƒ56

X = f 11.92 X = ƒ 12.13

Deze vier koersen ƒ 11.46; ƒ 11 . 67; ƒ 11 . 22 en ƒ 12.13
kunnen nu als standkoersen worden beschouwd , en daar
de koers van Amsterdam op Parijs genoteerd wordt in J^
deelen, en die van Parijs op London in honderdste deelen,

kan men twee reeksen maken ƒ65, ƒ55 J^, ƒ551 enz.

en fr. 25.05, fr. 25.10; fr. 25.15 enz., terwijl het dan
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gemakkelijk is in te zien, dat eene verhooging van eene der

koersen eene evenredige verhooging in den parikoers van

Amsterdam op London ten gevolge zal hebben. Gemakshalve

nemen wij de opklimming ƒ55; ƒ551, enz. en fr. 25; fr.

25.10, enz. en dan ontstaat de volgende:

Paritcitstafel tusschen Amsterdam en London over Parijs.

55 55-^ 55i 55f 55i 55^ 55J 55J

,diff. 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046

fr. 25.—

» 25.10

» 25.20

» 25.30

» 25.40

» 25.50

» 25.60

» 25.70

» 25.80

» 25.90

» 26.—

0.026

0.026

0.026

0.026

0.026

0.026

0.026

0.026

11.46

11.506

11.55'^

11.59«

11.64*

11.69

11.736

11.782

0.026'll.82s

0.026

0.026

11 874

11.92

1 1.486

11.532

11 57S

11.624

11 67

11.716

11.762

11.808

11.85^

11.90

11.946

11.512

11.558

11.604

11.65

11.538

11.584

11.63

11.676

11.696 11.72

11.742

11.788

11.834

11.88

11.926

11.768

11.814

11.86

11.906

11.952

ll.972lll.99s

11.564

11 61

11.656

11.702

11.748

11.794

11.84

11.886

11.932

11.978

11.59

11.636

1 1 .682

11.728

11.774

11.82

11.866

11.912

11 958

11.984

11.616

U.662

11.70»

11.754

11.80

11.846

11.894

1 1 .938

11.964

12.01

12.024112.05

11.642

11.688

11.73*

11.78

li.82«

11 87*

11 91«

11.94*

11.99

12.056

561

0.<

11.1

11.

U.:

11. N

H.N

11.

11.9

11. Ji

12.1

12.<

12,076112.102112.1

Is nu b. V. in Amsterdam de koers op Parijs genoteerd

ƒ S5| en noteert Parijs London fr. 25.20, dan zoekt men

het getal in de 5^^ verticale en in de 3^^ horizontale kolom

en vindt daar voor den pari-koers tusschen Amsterdam en

London ƒ11.656, ^elk getal men derhalve met den regt-

streekschen koers moet vergelijken.

De verschillen of diiFerenten zijnbovenof voor elke kolom

geplaats ten einde gemakkelijk de berekening te kunnen

doen , wanneer een der beide regtstreeksche koersen anders

gegeven is. Is bijv. de koers op Parijs in Amsterdam ge*

noteerd ƒ 55ii, dat is tusschen ƒ551 en ƒ 55i in, dan

zal voor den Parijschen koers van fr. 25 de pari-koers van

Amsterdam zijn ƒ11.59 + ƒ0.013 = ƒU.603, en

evenzoo als Parijs den koers London noteert fr. 25.25, de

pari-koers moeten gevonden worden , door bij den koers
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ym fr. 25.20 de helft van het verschil of 0.02^ op te

tellen.

Evenzoo kan men door deze verschillen de tafel verder

voortzetten voor koersen , die boven of beneden de aange-

nomen limieten zijn; heeft men derhalve eenmaal zulk eene

tafel gemaakt, dan kan men zich daarvan te allen tijde be-

dienen, tenzij er tusschen twee plaatsen in den loop der

tijden veranderingen ontstaan mogen inde wijze van koers-

noteringen.

De wisselkoersen zijn echter grootendeels afhankelijk van

de prijzen van goud en zilver , en het kan derhalve dik-

wijls noodig zijn om uit de noteringen van het goud de

pari-koersen op te maken. Daar ook deze noteringen binnen

zekere limieten afwisselen , is het even gemakkelijk daaruit

bij voorraad de pariteitstafel op te maken.

B. V. Amsterdam noteert den koers van het goud van

107^—16%, enLondon van 76 tot 77 Sh., welke pari-koersen

tusschen Amsterdam en London volgen uit deze noteringen?

Amsterdam noteert het goud per 1 kilo fijn tot den

standprijs van ƒ 1442 . 60 in de percenten Agio, welke boven

dien prijs betaald moeten worden; London noteert den prijs

per 1 ons standaardgoud, of goud van 1^ deelen fijn, ter-

wijl 1 ^ Trooisch, verdeeld in 12 ons, gelijk is aan 373.24

Ned. Wigtjes. Men heeft derhalve den kettingregel

:

1

77

12

12

1000

100

£ 1 St.

20 Sh.

1 Ons Standaard Goud

11 » fijn

575.24 Ned. Wigtjes

f 1442.60

ƒ 110 voor het Agio.

x-zr. f 11.75 -

Daar nu voor de andere prijzen alleen de getallen 77 en

110 veranderen, is het niet noodig den geheelen ketting-

re^-el te herhalen, maar heeft men alleen de evenredig-

heden

:
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"

110 : 116 = ƒ 11.75 : X

X _ f 12.58.

77 : 76 == ƒ 11.75 ; X

X zi: ƒ 11.60

110 : 116 = ƒ 11.60 : X

X ZZZ f 12.25.

Hieruit vindt men nu de volgende tafel

loVo 110/, 127, 15% 140/0 157o 16*/o

diff. 0.01^ O.Olj 0.015 0.013 0.015 0.015 0.015

76/ 0.10^ 11.60 11.701 11.81 11.9H 12.02 12.i2i 12.23

76/ 1 0.1 oi 11.61i 11.71| 11.823 11.928 12.053 12.158 12.245

76/ 2 oioi 11.62^ 11.75 11.856 11.94» 12.046 12.15» 12.256

76/ 3 10^ 11 65| 11.74J 11.849 11.954 12059 12.16* 12.27

76/ 4 0.10^ 11.65 11.751 H.862 11.967 12.07^ 12.17 7.12.285

76/ 5 0.101 11.66^ 11.76J
11.87S 11.98 12.085 12.19 12.296

76/ 6 o.ioi 11.67^ 11.78 11.88?' 11.993! 12.O9S 12.205 12.31

76/ 7 0.1 oi 11.68J 11.791 11.90» 12.006 12.10' 12.206*12.523

76/ 8 0.101 11.70 11.80^1 11.91* 12.019 12.11* 12-229 I2.55<i

76/ 9 o.iov ll.71| 11 SiJ 1 1 .927 12.052 12.127 12.24*. 12.55

76/10 o.ioi M.72i 11.85 11.94 12.045 12.14 12 255 12.365

76/11 0.101 11-75| 11.841- 11.952 12.058 12.153 12 2G8Jl2 576

77/-. O.IOG 11.75 M.85G 11.963 12.07 12.176 12.283 1 12.29

Doch men vergelijkt de goiidkoersen niet alleen onderling,

maar beschouwt die ook dikwijls in betrekking tot de wis-

selkoersen, waarbij men echter wel in het oog moet houden,

dat de goudkoersen a contant genoteerd zijn, en dat men
derhalve de gegeven wisselkoersen altijd tot k. z. moet

herleiden.

Tot opheldering dienen de volgende voorbeelden :

Amsterdam noteert goud a lOè X Premie; Parijs a 17^^
perte: London a 77/7 d. per ons standaardgoud en Berlijn
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Th. 45 3i , wat zal dan de prijs van 1 ^ fijn goud in

Frankfort zijn, als Frankfort op dien dag noteert: Amster-

dam fl. 991, Parijs fl. 92|, London fl. 116f S.W. en

BerUjn S. 105^?

1

• 1

•*

\
1

!

( 2
1

100

100

f

Amsterdam.

— 1 Q fijn goud.

— 1 kilo.

— ƒ 1442.60

— 110^ wegens Agio.

— 99^ fl. S.W.

1

373.246

1

22

1

200

London.

—- 1 Q fijn goud

— 500 wigtjes

— 1 <u Trooisch

— 12 ons fijn

—- 24 » standaard

— 77J Sh.

^ 116| fl.S.W.
1

ae

2

1

1000

200

r S.W fl. 822.239.

Parijs.

— 1 tt fijn goud.

— 1 kilo.

— 3437^ fr

— 999 fr.

— 92^ fl. S.W.

ar= S.W.fl. 795.92

Berlijn,

a? — 1 tt fijn goud.

1 — 453i Sh.

60 — fl. 105^.

I

X = S.W.fl. 803.22.

'

ar:= S.W.fl. 804.923.

Amsterdam noteert Gouden Willems a ƒ9.85; Parijs a

fr. 21; Frankfort a fl. 9.36 en Berlijn a Si 7, als de

koersen van Hamburg zijn Amsterdam L z. ƒ 35è; Parijs

3/m fr. 181; (disconto 5%) Frankfort l/m fl. 8 Si (disconto

4%) en Berlijn k. z, 150è Th., wat zal de waarde van 1

Gouden Willem in Hamburg zijn?

ar — 1 G. Willem

1 — ƒ 9.85

55^ — 40 Bo.M.

X ZZl Bo.M. 11.1^ Sch.

X —
l —

100 —

G. Willem

Th..

108J Th.

o

150i — 300 M.Bo.

X M.Bo. lO.lSSch.

3/m koers fr. 190 3/m koers fl. 88.5

olm a 57o is \\% 2.375 l/ma47oisiVo » ^.295

V.z. fr. 187.625 k.z. fl. 88.20S

ni

'
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X

1

187.625

1 G. Willem.

fr. 21

100 Bo.Mk.

X

1

88.205

1 G. Willem

fl, 9.6

100 M Bo.

X M,Bo. 11.3 Sch. X = M.Bo. 10.14.

Wanneer Amsterdam nu de verkregene uitkomsten met

de notering der Gouden Willems in Hamburg vergelijkt

,

dan zal hij daaruit vooreerst kunnen zien, of hij met voor-

deel eene partij derwaarts kan zenden, en ten tweede van

welke plaats hij voor de remise van het netto provenu tot

zijn grootste voordeel gebruik kan maken. Als Amsterdam

b. V. bij de hiervoor gebruikte noteringen gouden Willems

in Frankfort laat koopen, en die op zijne plaats verkoopt,

terwijl Frankfort zich voor zijne rekening op Hamburor

rembourseert, dan bedraagt zijne winst volgens onderstaan-

den kettingregel

:

X — ƒ 100 inkoop

ƒ 35^. — 40 Bo.M.

100 —11.88.205

9.6 — 1 G. Willem

1 _ ƒ 9.85

ar =: ƒ 101.97.

dus 1.97% winst, waarbij evenwel nog de onkosten in

berekening zouden moeten komen.

Al deze koersvergelijkingen hebben geen ander doel dan

het vinden van den voordeeligsten weg om te trekken of

te remitteren, en zijn dus bij den geldhandel van het grootste

gewigt. Dikwijls blijft dan ook de omzet niet tot twee

plaatsen bepaald, maar geeft men eene plaats order tot

remitteren aan eene tweede, die het bedrag weder aan eene

derde remitteert, deze remitteert aan eene vierde enz. tot

dat het bedrag eindelijk weder aan de eerste plaats, van

waar de order is uitgegaan, terugkeert. Is de som, die

men op deze wijze ontvangt, grooter dan die, welke men bij

den inkoop heeft besteed, zoo heeft men gewonnen, maar is

de eerstgenoemde kleiner, dan zoude eene dergelijke trans-

actie verlies hebben opgeleverd. Winst is dan ook niet

altijd het hoofddoel van eene zoodanige handelwijze, daar

een handelaar, die bij zijne Correspondenten een zeker cre-

6
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diet geniet , dit dikwijls gebruikt, om gemakkelijk en met

geringe kosten in het bezit van contant geld te komen.

A trekt bijv. op B per 3 maanden, verkoopt of discon-

teert dien wissel en ontvangt daarvoor contant geld; B
trekt op den vervaldag der traite van A voor een gelijk

bedrag op C per 3 maanden, verkoopt of disconteert dien

wissel en voldoet daarmede de traite van A. Op den verval-

dag der traite van B trekt C voor een gelijk bedrag op D,
enz. enz. tot dat eindelijk de laatste uit den kring het be-

drag wederom op A trekt, die op den vervaldag der op hem
afgegeven traite op nieuw een wissel op B verkoopt , enz.

Zeer eigenaardig noemt men een dergelijke handelwijze

wisselruiterij, maar behalve dat de verschillende plaats-on-

kosten deze wijze van geldmaken bezwaren, vereischt het

niet veel doorzigt, om in te zien, dat als bij de minste

stagnatie in den gang des handels, een der leden van den

kring in gebreke moet blijven, en zijne geldelijke verplig-

tingen niet kan nakomen, noodwendig alle anderen in zijnen

val medegesleept worden, of zich slechts door bijkomende

omstandigheden kunnen staande houden.

Amsterdam geeft Frankfort a/M order voor Z/r aan Ham-
burg te remitteren Fr. 20000 op Parijs; Hamburg verkoopt

deze som a fr. 190 en remitteert Amsterdam wissels op

London, die hij a 13.2 koopt, en die Amsterdam a ƒ 11 . 90

verkoopt. Als Frankfort het Parij sche papier heeft gekocht

a fl. 92 en Amsterdam hem dekt direct a ƒ 98|, hoeveel

heeft Amsterdam dan gewonnen of verloren , als Hamburg
berekent ;% Provisie en l%o Ct. (a 25o/o) Courtagie,

Frankfort i ^/^ Provisie en l%o Courtagie, en Amsterdam

l^'/oo Courtagie?

Hamburg verkoopt

:

fr. 20000 op Parijs a fr. 190. . . . . . . Bo.M. 10526. 5

IVoo Coiirlagie Ct.M. 10.8

a 257o. . , Bo.M. 8.6

ProvUie 1^/q » » 55.1
» » 43. 7

Courtagie ^%o

Bo.M. 10482.14

» » 8. 6

Bo.M. 104747T

133

derhalve a 13.2 i Sf. 797.19/7 d.
m

bedraagt tot den koers ƒ 11.90 f 9494.85

Frankfort koopt

:

fr. 20000 op Parijs a tl. 92 = iï.S.W. 9200.—

Courtagie l7oo A- 0.12

Provisie iVo «• 23

32.12

fl.S.W. 9232.12

is a f 98| ƒ 9128.34

Courtagie l7oo » 9.13

» 9137.47

derhalve Winst . ƒ 3.%G.38

Amsterdam trekt op 16 Julij fr. 8000 per 3 maanden
op Parijs a ƒ551 en geeft Parijs order op den vervaltijd
het bedrag te trekken op Frankfort. Parijs berekent i\
onkosten en trekt op Frankfort a/M per 3 maanden a
214i fr. Frankfort berekent i% onkosten en trekt het be-
drag op Hamburg per 3 maanden a fl. 88i; Hamburg be-
rekent i^/^ onkosten en trekt per 3 maanden op London a
13.2, terwijl London eindelijk met berekening van |%
onkosten het bedrag weder a ƒ 12.— op Amsterdam trekt;

hoeveel heeft Amsterdam dan verloren ?

Amsterdam 16 Julij 1864.

Fr. 8000 op Parijs a 55^ ƒ 3G7o.—
Onkosten ^^o • • • 18.375

Parijs 16 October 1864.

Fr. 8000 op Parijs

* 60 ^0/^ onkosten

Fr. 8060 a 214^ fr. . . . —: S.W.fl. 3757.30

Onkosten 17© » » 18.47

S.W.n. 3776.17

ƒ 3693.373

6*
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Frankfort 16 Januarij 1865

a 88 i . . . Bo.Mk. 4268. 3

Onkosten i^/o » * 21. 5

Bo.Mk. 4289. 8

Hamburg 16 April 1865

a 13.2 ... f 326.16/10 d.

Onkosten ^% . 2. 9/—

i 329. 5/10 d.

London 16 Jiilij 1865.

f 329.5/10 d.

a ƒ 12.- ƒ3951.50

verlies ... ƒ 257.12»

Het is gemakkelijk te begrijpen, dat dergelijke operatiën

altijd verlies moeten opleveren, en dat het bij de aanzien-

lijke tijdruimte, welke zij vorderen, niet wel mogelijk is

vooraf eenige gegronde berekeningen, omtrent dit verlies

op te maken.

VOORBEELDEN TOT OEFENING.

216. Amsterdam geeft London last voor z/r. te trekken

R.d.V. 24560 per 3/m op Madrid en hem het netto pro-

venu te remitteren; als London noteert Madrid S/wza 504 d.

en Amsterdam k.z. ƒ 11.80 en daarbij berekent ]f% Provisie

en l%o Courtagie, hoe groot is dan zijne remise?

217. Frankfort trekt voor rekening van Amsterdam B^M.
2940 per l/m tot den l/m koers van fl. 89i en remitteert

het netto provenu in wissels op Parijs, die hij a fl. 92|

k.z, koopt; als Frankfort i% Provisie en de gewone Cour-

tagie berekent, hoe groot is dan zijne remise?

218. Hamburg trekt voor rekening van Rotterdam Z.R.

3250 op Petersburg per 2/m tot den 9Jm koers 33i Sch.B«.;

als Rotterdam voor het netto provenu op Hamburg trekt

tot den koers k.z. ƒ 35^\ en Hamburg ^^/o Provisie en

ï^ewone Courtagie berekent, hoe groot is dan de traite van

Rotterdam ?

125

219. Parijs trekt voor rekening van Amsterdam op Genua
Lire 6400 a |% perte en berekent {% Courtagie en I^/q

Provisie; als hij Amsterdam remitteert £ 220 op London,
die hij a fr. 25.05 met Y/o Courtagie koopt, hoe groot

blijft dan het credit van Amsterdam?

220. Rotterdam geeft Weenen last voor z/r. te trekken

fi.S.W. 2520 per Sim tot den koers van 113i fl.O.W.
en hem het netto provenu te remitteren in wissels op Am-
sterdam; Weenen berekent 4%q Courtagie en ^^/q Provisie

en remitteert wissels op Amsterdam k.s. a fl. 112^, hoeveel

zal Rotterdam ontvangen, als van den wissel van Rotterdam
op Amsterdam betaald wordt y'g% kassiersloon ?

221. Amsterdam moet in London betalen £ 175.10 Sh.

per 3/m; hij geeft Hamburg last die som voor hem te

remitteren, en zich per appoint (met bijvoeging der on-

kosten) op hem te revaleren. Als Hamburg noteert 3/;» Lon-
don 13.3, Amsterdam k.z. ƒ35.70 en Hamburg ^%
Provisie en 1^/qq Courtagie (Courant) berekent, hoe hoog is

dan zijne traite?

222. Rotterdam is in Canton schuldig DoU. 3124.20,
en geeft London last die som voor z/r. te remitteren; als

London de gewone Courtagie en i^/q Provisie berekent, en
de wissel op Canton is 5 Sh. If d. voor welke som zal

hij Rotterdam dan debiteren , en als hij het bedrag voor

rekening van Rotterdam op Parijs trekt a fr. 25.20, hoe

groot is dan zijne traite?

223. Als Rotterdam Parijs voor de traite van London
zal dekken direct, en Parijs 4% voor provisie berekent,

hoeveel moet Rotterdam dan betalen, als de wissel op
Parijs is ƒ 55-p^g?

224. Amsterdam moet in Havannah betalen DoU. 2648.4
per 3 maand; hij geeft London last die som te remitteren

tot den koers van lli^/^ en zich voor het bedrag met bij-

voeging zijner onkosten op hem te rembourseren ; London
berekent 1^/qq Courtagie en ^% Provisie, hoe groot is dan
zijne traite als London noteert Amsterdam k.z. ƒ 11.92^?

225. Weenen heeft in Amsjterdam te vorderen ƒ 2724.30
per S/m, en geeft Frankfort order die som te trekken.

Frankfort verkoopt die traite tot den 3/m koers ƒ981.

'
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betaalt l^/oo Courtagie , berekent i\ Provisie, en remitteert

het netto provenu in wissels op Parijs, die hij a 92è fl. ^.^.

met l^/oo Courtagie koopt, en die Weenen plaatst afl. 52|;

als Weenen in alles nog ¥^o ^^^ onkosten berekent, hoeveel

zal hij dan ontvangen?

226. Amsterdam moet in Oporto ontvangen 1640500

reis per 2/w, en geeft London last die som te trekken.

London verkoopt die traite tot den koers k.z. a 54i d. met

5èO/o disconto en berekent i'Vo Provisie en l%o Courtagie;

als hij het netto provenu remitteert tot den ^/m koers van

ƒ11.90 en de disconto in Amsterdam is 4^0/o, hoe groot

is dan de remise?

227. London moet in Frankfort a/M ontvangen S.W.fl.

8124 per S/m, en geeft Amsterdam last die som voor hem te

trekken. Amsterdam trekt tot den l/m koers van ƒ 99^-

met berekening van 5^/^ disconto, i^/o Provisie en l%o
Courtagie; als de l/m koers op London in Amsterdam ge-

noteerd is ƒ11.85, welk bedrag zal Amsterdam dan na

aftrek der onkosten moeten remitteren?

228. London moet in Hamburg ontvangen Bo.M. 12800

per 2/m en geeft Amsterdam order die som voor hem te

trekken. Amsterdam verkoopt zijne traites a ƒ 35f k.z.

met 57o vergoeding voor interest, w^aarbij hij l'V^^o Cour-

tagie betaalt en i% Provisie berekent. Hij remitteert Lon-

don het netto provenu in S/m wissels op Parijs, die hij

a ƒ 55| k.z. met 6% disconto koopt, en die London a

fr. 25.io per 3/r/i plaatst; als London daarbij i% onkosten

berekent , hoeveel zal hij dan ontvangen ?

229. Amsterdam moet in Calcutta betalen CEs. 4186

per 6/m en geeft last die som voor Z/r. op London te

trekken. Als Calcutta zijne traites verkoopt met 8% dis-

conto tot den koers 6/m zigt a 22| d., en London het

bedrag op Amsterdam trekt tot den 2/w. koers ƒ i 1-^90

hoe groot zal dan zijne traite zijn, als hij berekent i"*/^

Provisie, ^^ Courtagie en 5 Sh. 6 d. aan briefporten?

230. Als Amsterdam echter zijn Correspondent te Lon-

don tot dekking had gezonden fr. 8000 op Parijs per S/m,

die hij tot den koers k.z. ƒ551 met iV^ Courtagie en

'

T/^ disconto gekocht had, en waarvoor London hem tot

den k.z. koers van fr. 25i met 17^ Courtagie had gecre-

diteerd, hoeveel had Amsterdam dan betaald, en wat zal

het saldo zijner rekening zijn?

231. Eotterdam geeft Hamburg last aan Petersburg te

remitteren 3500 Z. Roeb. per S/m, en zich voor het bedrag

te revaleren op London. Hamburg koopt het Petersburger

papier a 30i Sch.B^. k.z. met berekening van 5°/^ disconto,

Ï7, Provisie en V/^, Courtagie Ct. (a 257J; als hij het

papier op London per 2/m stelt, en verkoopt tot den k.z.

koers van 13 Mark 4 Sch. met 4""/^ disconto, hoe groot

zal dan zijn traite zijn?

232. Batavia moet in London betalen £ 720 per 4

maanden , en geeft London order zich daarvoor te rembour-

seren op Bordeaux. London trekt S/m dato op Bordeaux

tot den koers k.z. fr. 25J met 67^, disconto, en i7^ Cour-

tagie; als Bordeaux zich voor rekening van Batavia pp
Amsterdam revaleert, hoe groot zal dan zijne traite zijn,

als hij V/o Provisie en j**/^ Courtagie berekent, en de k.z.

koers op Amsterdam is fr. 212i?

233 . Stockholm moet van Amsterdam ontvangen Eijksd.

4200 per S/m en trekt dit bedrag op Hamburg tot den

k.z. van 134 Edl. met berekening van 4i7o disconto en i\
Courtagie. Hamburg berekent ^7o Provisie, V/^^ Ct. Cour-

tagie en Bo.M. 5.12 Sch. aan briefporten enz.; als hij het

bedrag voor rekening van Amsterdam op Frankfort trekt

in 1/W' papier, dat hij tot den 2/w?- koers van 88^ fl.S.W.

plaatst met 4°/^ disconto, hoe groot is dan zijne traite,

en hoeveel gulden moet Amsterdam' aan Frankfort remit-

teren , als het l/m papier op deze plaats in Amsterdam ge-

noteerd is ƒ 991?

234. Eotterdam moet in Shanghae betalen 7650 Taels

per Q/m en heeft order gegeven dit bedrag op London te

trekken a 5/10 d. per 6/m; London berekent daarvan i7^

Commissie, en ontvangt daarentegen op den vervaltijd van

Rotterdam:

fr. 7500 op Parijs per o/m dalo

Bo.M. 5000 » Hamburg » i/m dalo en

£ St. 1240 » London » 2/#« dato
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als de koersnoteringen in London zijn: Parijs ^.2-. fr. 25.10
(disconto 57J, Hamburg k.z, 13. lè (disconto 47J en de
disconto in London is 4i7oJ "^^^ \i\\iii Eotterdam dan nog
schuldig als London daarenboven aan onkosten berekent 4**/ ?

235. Amsterdam moet in Triest ontvangen 4780 fl.O.W.
in zilver k.z, en geeft order deze som aan Genua te remit-
teren; Triest berekent iV^ Courtagie en koopt papier op
Genua tot den 3/m koers van 112 fl. Banco (zilver Agio 247J
met 57^ disconto, voor hoeveel zal Genua Amsterdam dan
moeten crediteren, en als hij Amsterdam het netto provenu
remitteert, hoe groot zal dan zijne remise zijn, als deze
op 90 dagen gesteld wordt tot den koers 30 dagen dato
van 213 Lire Ital. met berekening van 47^ disconto, |7^,
Provisie en i7^, Courtagie?

236. Eotterdam moet in Mauritius betalen 3620 Doll.
en geeft London last dit bedrag te remitteren en zich voor
het bedrag met bijvoeging van al zijne onkosten te rem-
bourseren op Hamburg. London remitteert a 4 Sh. 2 d. met
1^7^ perte, berekent i^^ Provisie en ^7^ Courtagie, en
trekt op Hamburg lim papier tot den koers k.z, 13 Mk.
1 Sch. met 37o disconto. Als Hamburg ^7„ Provisie voor
het accept berekent , voor hoeveel zal hij Eotterdam dan
debiteren, en hoeveel moet Eotterdam voor de dekking be-
talen, als hij Hamburg op den vervaltijd Vm wissels op
Parijs zendt, die hij a ƒ 55i koopt, en die Hamburg met
47^, disconto tot den koers van fr. 190 plaatsen kan?

237. Hamburg is in London schuldig £ 650 per 2/»^,

en geeft Amsterdam last die som te remitteren. Amsterdam
koopt het papier op London tot den koers h.z, ƒ11.75
met 4°/^ disconto en berekent -JVo Provisie en %l^^ Cour-
tagie. Hamburg heeft daartegen voor rekening van Amster-
dam aan Kopenhagen geremitteerd 7200 Ebkd. per 14 dagen
zigt, die hij tot den %lm koers van 196^ Ebkd. heeft ge-
kocht met berekening van 5^0 disconto ^°/^ Provisie en

l^^oo Courtagie Ct.; als Amsterdam zijn correspondent in

Hamburg daarvoor heeft gecrediteerd tot den koers van
ƒ 35|, wat zal dan het saldo zijner rekening zijn?

238. Parijs heeft in Amsterdam te vorderen ƒ4127.50

.
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per Vra en geeft Frankfort order deze som te trekken.

l?rankfort verkoopt zijne traite a ƒ99i k.z, met 4^7^
disconto, waarbij hij l7oo Courtagie betaalt en i^l^ Provisie

berekent. Hij remitteert Parijs Ihn papier op Berlijn, dat hij

a 104| fl.S.W. k.z. met
4''/o disconto en 17^^, Courtagie

koopt; hoe groot is zijne remise, en wat ontvangt Parijs,

als hij die wissels met j7^ Courtagie tot den 3//» koers

van fr. 375 met 57o disconto verkoopt?

239. Hamburg is in New-Tork schuldig 5400 Dollars

k.z, en geeft London Jast die som te remitteren, en zich

met bijvoeging zijner onkosten (per appoint) op Madrid te

rem bourseren. London remitteert a 471 d. en berekent 1®/^
Courtagie, 47^ Provisie en 4 Sh. 6 d. aan onkosten,
terwijl hij tot den %lm koers van 51i d. op Madrid
trekt met 17oo Courtagie. Madrid rembourseert zich op
den vervaltijd voor rekening van Hamburg op Parijs per

30 dagen, en plaatst zijne traite met 5o/^, disconto a 525
ets.; als hij daarbij 17^ Courtagie en i7o Provisie rekent,

hoeveel zal Hamburg dan voor de dekking van Parijs moe-
ten betalen, als hij deze franco onkosten kan koopen a

fr. 190è?

240. London trekt op Frankfort a/M S.W.fl. 5600 en
endosseert den wissel aan Amsterdam, die den wissel naar
Hamburg zendt. Frankfort weigert de acceptatie, waarop
de wissel met protest aan Hamburg teruggezonden wordt

,

met berekening van fl.S.W. 4.30 voor Protest, 17^ Pro-
visie en 17oo Ct. Courtagie ; Hamburg berekent : Briefporten

B^.M. 2.4 Sch., Interest 15 dagen a 67o 'sjaars en trekt

het geheele bedrag op Amsterdam tot den koers van ƒ 35 . 70,
hoe groot is dan zijne traite &

241 . Amsterdam moet eene zekere som in Parijs betalen,

en vindt de volgende noteringen:

in Amsterdam

London ƒ11.80
Hamburg » 35^

Franktort » 99^

Parijs in

London fr. 25.10

Hamburg » 189

Frankfort ü. 924^

welke zal dan over ieder dezer plaatsen de vergelijkende

koers zijn tusschen Amsterdam en Parijs?
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242. Wat is over ieder der onderstaande plaatsen de
parikoers tusschen Amsterdam en Hamburg, als genoteerd

wordt

:

in Amsterdam Hamburg in

London f H.85 London MBo. 13.2

Frankfort » 99^ Frankfort fl. 88^

Weenen » 102^ Weenen O.W.fl. 105.

243. Wat is over ieder der onderstaande plaatsen de
parikoers tusschen Amsterdam en Londen, als men geno-
teerd vindt

:

in Amsterdam London in

Parijs f 55| Parijs fr. 25 . 05

Hamburg » 56f Hamburg M.Bo. 13.3

Genua » 46| Genua 2515 Centi

Lissabon » M\ Lissabon 53 d.

244. Hetzelfde wordt gevraagd voor Weenen en Parijs,

als de noteringen zijn

:

in Weenen Parijs in

O.W. tl. 198 Berlijn 79^ Thl.

» » 99 Hamburg 190 fr.

» » 111^^ Amsterdam /* 56.

—

» » 130.60 London fr. 25.10

Berlijn

Hamburg
Amsterdam

London

245, Hetzelfde wordt gevraagd voor Parijs en Londen,
als de noteringen zijn :

in Parijs London in

Amsterdam fr.212J Amsterdam f 11.87^
Augsburg » 2124 Augsburg » 98^
Madrid » 520 Madrid » 238
Petersburg » 360 Petersburg » 175

246. ld. voor Hamburg en Parijs, als de noteringen
zijn

:

in Hamburg

/* 35.90 ^ Amsterdam
fr. 190 Antwerpen

31 ^ Sch.B^. Petersburg

Amsterdam

Antwerpen

Petersburg

"Weenen

Parijs in

r55^

575 cents

O.W.a. 95 Weenen O.W.fl. 54.—

>
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247. ld. voor London en Frankfort, als de noteringen

zijn:

in London Frankfort iu

Amsterdam /* 11.85 Amsterdam f mi
Berlijn 6 Th. 21 Sgr. Berlijn Th. m\
Bremeu 607 Th . € Bremen Th. L.d'Or 52

Parijs fr. 25.02.^ Parijs fr. 213.

248, ld. voor Weenen en London, als het zilver agio

in Weenen is 280/^^ en de noteringen zijn

;

in Weenen London ia

Amsterdam 128 ll.Bo. Amsterdam /11.77^
Genua 62 » » Genua 2510 Centi

Konstantinopel 15 » » Konstantinopel 198 T.P.

Parijs 57 » « Parijs fr. 25.03

249 . ld. voor Frankfort en Hamburg, als de noteringen

zijn

:

Hamburg ia

Amsterdam f 35f
Parijs fr. 189^

London Bo.M .15.1 X Seh.

Bremen Th. L d'Or 138.

in Frankfort

Amsterdam Ü.S.W. 100^

Parijs * » 93^

London » » 118f
Bremen » » 95f

250. ld. voor Parijs en Frankfort, als de noteringen

zijn:

in Parijs Frankfort in

Amsterdam fr 213^ Amsterdam f 98^

Berlijn » 375 Berlijn Th. 57.

Napels » 425 Napels 46 gr.

Venetië » 245 Venetië Fl. 87.

251. Amsterdam noteert op 10 Maart 1864 als volgt:

Frankfort ojm f 98^ Parijs 3/i» f 55^

London 3/m » 11.77^ Hamburg 3/w » 34]^

welke zijn dan op dien datum de parikoersen in Augsburg,

als Amsterdam in Augsburg genoteerd is k.z. 99|fl.S.W,?

252. London noteert op 24 September als volgt:

Antwerpen 3/m fr. 25^ Lissabon 3/m 52| d.

Berlijn 5/m Th. 6f Petersburg 3/m 32^ d.;
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als S/m papier op London in Amsterdam dien datum ge-

noteerd is ƒ11.872 en de disconto berekend wordt aS^^/^,

welke zijn dan de parikoersen voor Amsterdam?

253. Hamburg noteert op 17 Februarij 1864, als volgt:

Genua o/m 194 Lire Augsburg 5/m tl. 89^

Madrid T^/m i^ Sch. Weenen 3/w fl. 101$

als 2/m papier op Hamburg in Amsterdam genoteerd is

ƒ3411 en de disconto berekend wordt a 47o, welke zijn

dan de parikoersen voor Amsterdam?

254. Frankfort a/M noteert op 22 Augustus 1864, als

volgt

:

Bremen k.z. il.S.W. 95| London k.z. fl.S.W. 117|

Milaan » » 95 Weenen » » » 88

als Q/w papier op Frankfort in Amsterdam genoteerd is

ƒ981 en de disconto berekend wordt a 7% wat zijn dan
de parikoersen voor Amsterdam?

255. Weenen noteert op 10 October 1864, als volgt:

Amsterdam 5/m 11 Bo. 128 Livorno 3/m 11. Bo. 50^

Konstantinopel 51 d.r. » 15 Hamburg 3/m » 113

als 3/m papier op Weenen in London genoteerd is fl.B*^, 13

en de disconto berekend wordt a 7i%, wat zijn dan de

parikoersen voor London?

256. Parijs noteert op 18 Mei 1864, als volgt:

Augsburg 5/m Fr. 212 Petersburg 3/m Fr. 360

Lissabon 3 m » 552 Madrid 3/m » 520

als S/m papier op Parijs in Amsterdam genoteerd is ƒ 551-

en de disconto berekend wordt a 6^°/^, wat zijn dan de

parikoersen voor Amsterdam ?

257. Petersburg noteert op 2 November 1864, als volgt:

Amsterdam 5/m 170 Cts. London 3/m 32| d.

Hamburg Z/tn 30Sch.Bo.' Parijs 3ym 375 Cts.

als S/m papier op Petersburg in Berlijn genoteerd is 96

Th.Pr.Ct. en de disconto berekend wordt a 67o> wat ziju

dan de parikoersen voor Berlijn ?

(

258. Madrid noteert als volgt:

Genua 3/m 525 Centi Amsterdam 2/ïh 238 Cts.

Hamburg 2/?w 15 Sch Bo. Rome o/m 99 liaj.

als de s/m papier op Madrid in London genoteerd is 501

d. en de disconto berekend wordt a 57oi wat zijn dan de

parikoersen voor London?

259. Lissabon noteert als volgt:

Amsterdam 30 d. f A^ Parijs 100 d. 530 Cents

Livorno 50 d. 150 reis Triest 3/m 570 reis

als 3/m papier op Lissabon in Hamburg genoteerd is a

46 Sch.B®. en de disconto berekend wordt a 47o> wat zijn

dan de parikoersen voor Hamburg?

260. Augsburg noteert als volgt:

Berlijn l.z. 104| fl.S.W. Hamburg /.s. 88^ fl.S.W.

Genna » 93 » » London » lUj; » »

als s/m papier op Augsburg in Frankfort genoteerd is

fl.S.W. 99| en de disconto berekend wordt a 4i°/o, wat

zijn dan de parikoersen voor Frankfort?

261. De pariteitstafel op te maken tusschen Amsterdam

en London, als gegeven zijn:

Amsterdam en Hamburg ƒ 35 ,
/* 35^^, f 35| , enz tot f 3G ea

Hamburg en London M.Bo. 13; 13.1; 15.2 enz. lot MBo.

13.8 Sch.

262. Hetzelfde tusschen Amsterdam en Parijs, als ge-

geven is:

Amsterdam op Frankfort /" 99; / 99^; / ^H ^nz- lot f 100 en

Frankfort op Parijs fr. 212; fr. 212^; fr. !212^ enz. tot fr. 213.

263. ld. tusschen Amsterdam en Frankfort, als gege-

ven is:

Amsterdam op London ƒ 11.70; ƒ 11.75 enz. tot f 11.90 en

London op Frankfort il. 117; ü. 117^ enz. tot fl. 118.

264. ld. tusschen Amsterdam en Hamburg, als gege-

ven is

:

Amsterdam op Parijs ƒ 55 ;
/" 55^ enz. tot f 56

Parijs op Hamburg fr. 190; fr. 189^ enz. tot fr. 189.
i
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265. ld. tusschen London en Parijs, als gegeven is:

London op Amsterdam / 12 ; f 11.95 enz. tot / 11.80

Amsterdam op Parijs f ^^\ f 55^ enz. tot f 56

.

266. ld. tusschen London en Frankfort, als gegeven is:

London op Berlijn Th. 6.10; ïh. 6.12^ enz. tot Th. 6.25

Berlijn op Frankfort il. 105; fl. 105| enz tot fl. 105|.

267. ld, tusschen London en Hamburg, als gegeven is:

Londen op Petersburg 3i/ ; 54^/ enz. tot 35/ en

Petersburg op Hamburg 32/ ; 32^/ enz. lot 33/.

268 ld. tusschen Parijs en Frankfort, als gegeven is:

Parijs op London fr. 25; fr. 25.02S enz. tot fr. 25.20

London op Frankfort Q. 118; fl. 118^ enz. tot fl. 119.

269. ld. tusschen Parijs en Hamburg, als gegeven is:

Parijs op Augsburg fl. 212; fl, 212^ enz. tot fl. 213

Augsburg op Hamburg fl. 88; fl. 88^ enz. tol fl. 89.

270. ld. tusschen Frankfort en Hamburg, als gege-

ven is

:

Frankfort op London fl. 118; fl. 118^ enz. tot fl. 119

London op Hamburg M.Bo. 13.1; M.Bo. 13.2 enz. tot M.Bo. 13.8.

271. Men vraagt de pariteitskoersen op te maken tus-

schen Amsterdam en Parijs , als de goudkoersen zijn

:

Amsterdam 10"/^,; lio/o; 127^ enz, tot 160/^ Agio en

Parijs 3%o; '^7oo; ^%o enz. lot 80/^^ Agio.

NB. De standkoers van het goud in Amsterdam gerekend
1 kilo fijn a ƒ 1442.60 en in Parijs 1 kilo fijn fr. 3437f
(nieuw tarief).

272. ld. tusschen Amsterdam en Weenen, als de goud-
koersen zijn

:

Amsterdam 10%; ^1%; 12Vo enz. tot I6O/0 Agio en

Weenen fl.Bo. 800; fl.Bo. 805 enz. tot fl.Bo. 830.

NB. De prijs van het goud in Weenen is genoteerd per
Tolpond van 500 grammes fijn.

^
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273. ld. tusschen Parijs en London, als de goudkoer-
sen zijn

:

Parijs
3**/oo; 47^0 enz. tot 87^^ (nieuw tarief) en

London 77/ ; 77/14. d. enz. tot 78y per ons

NB. London noteert den goudkoers per ons Standaard-
goud van 22 karaten fijn, zijnde 12 ons goud gewigt =:
373.24 grammes.

274. ld. tusschen Hamburg en Amsterdam, als de zil-

verkoersen zijn:

Amsterdam ƒ 104; f 104^ enz. tot ƒ 105 per kilo fijn

Hamburg M.Bo. 27; M.B^. 27^ enz. tot iM.Bo. 28
NB. In Hamburg wordt het zilver genoteerd per llai'k

van 9^2/^000 fij» ^n is 1 Mark = 233.855 grammes.

275. ld. tusschen Frankfort en London als de koersen
zijn

:

Frankfort fl S.W. 793; fl.S.W. 794 enz. lot fl. 798 en
London 77/ ; 77/i^ d. enz. tot 78/ per ons.

NB. In Frankfort wordt het goud genoteerd per Tolpond
fijn van 500 grammes.

276. Amsterdam zendt London fr. 3500 op Parijs, die
London verkoopt met I^q Courtagie en T/o Trovisie a
fr. 25.10; als Amsterdam het bedrag op London trekt
tot den koers van ƒ 11.88i en het Fransche papier met
l%,o Courtagie gekocht heeft a ƒ 55-pV, hoeveel wint of
verliest hij dan?

277. Amsterdam zendt Parijs op 15 Junij B«.M. 4200
op Hamburg per 1 Augustus, die Parijs met j**/^ Courta-
gie en |**/^ Provisie op 18 Junij tot den Zjm koers van
fr. 191i en 47o disconto verkoopt. —Als Parijs het netto
provenu op 1 Julij aan Amsterdam remitteert met vergoe-
ding van 5*"/^ interest in rekening-Courant tot den koers
h.z, fr. 213, en Amsterdam het Hamburger papier op 10
Junij gekocht heeft tot den 3/m koers van ƒ 35^ met
4|0/o disconto en |7^^ Courtagie, wat bedraagt dan zijn
winst of verlies ?

278. Amsterdam koopt op 22 Julij 500 Gouden Willems
a ƒ9.83 en zendt die met l|7o onkosten naar Parijs

,
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waar zij op 2 Augustus bij het gewigt 1 Gouden Willem =r
6.056 wigtjes fijn verkocht worden a öV^o Agio nieuw
tarief (fr. 3437 1 per kilo fijn); als Parijs 47o Provisie

rekent, en Amsterdam het netto provenu op 15 Augustus
trekt tot den 2/m koers ƒ 55 1 met 4°/^^ disconto, wat heeft

Amsterdam dan gewonnen of verloren?

279. Berlijn koopt fl. 10.000 op Frankfort a Th. 56i
en zendt die naar Hamburg, waar zij tot den koers van

88i fl. verkocht worden. Hamburg remitteert het netto

provenu in wissels op Amsterdam, die hij a ƒ 35. 95 koopt

en die Berlijn a Th. 141 plaatst. Als Hamburg berekent

van in- en verkoop telkens 1%q Courtagie en ^^/^ Provisie,

en Berlijn 1*^/^,, Courtagie moet betalen, hoeveel bedraagt

dau zijne winst of verlies?

280. Amsterdam koopt op 10 September £ 240 op
London tot den 2/m koers ƒ 11.72 1 en betaalt IV^^ Cour-

tagie; hij zendt dien wissel aan Hamburg, die ze op 15

September verkoopt tot den 2jm koers van M.B». 13.2 en
^^"/^ Provisie en V/^^ Courtagie Courant, benevens Bo.M.
3.8 Sch. aan onkosten berekent. Als Amsterdam uit. Sep-

tember het netto provenu op Hamburg trekt, tot den koers

k,2. ƒ 35| en van den verkoop fV^o Courtagie berekent,

hoeveel heeft hij dan gewonnen of verloren met inbegrip van

5^^, interest van zijn uitgezette geld?

281. Indien Hamburg het netto provenu had geremit-

teerd in k.z. papier op Parijs, dat hij met 1"*/^,^ Courtagie

Ct. had gekocht, en dat Amsterdam op 13 October met
gewone Courtagie tot den koers k.z, ƒ 55| verkocht had,
hoeveel zoude dan zijn winst of verlies geweest zijn?

282. Amsterdam geeft Frankfort op 7 October last, om
voor z/r te koopen: fr. 15000 per 2/m a fl. 92^ waarvoor
Fnxnkfort hem IVoo Courtagie , i7o Provisie en 57o inte-

rest berekent. Amsterdam zendt Frankfort tot dekking wis-

sels op Petersburg, die hij op 19 October tot den koers

van ƒ1.48 koopt, en waarvoor Frankfort hem per 23
October a 33-2- Sch.B®. crediteert. Als Amsterdam de wis-

sels op Parijs den 5 November tot den 2/m koers van

ƒ 55| verkoopt met 17^^ Courtagie, en van het uitgezette

-

geld per maand i7o interest berekent, hoeveel bedraagt

dan zijne winst of verlies?

283 . Amster damgeeft op 15 November London 1863 order

te koopen Bo.M. 16000 tot den koers 13.1 Sch., waarvoor
London hem berekent 1°/^^ Courtagie en i7o Provisie, be-

nevens 57^, in Kekening-Courant. Amsterdam zendt hem tot

dekking S/m papier op Petersburg, dat hij op 1 December
tot den d/m koers ƒ1.48 heeft gekocht, en waarvoor
London hem op 3 December met 67o disconto tot den 3/i»

koers van 32 Sh. crediteert. Amsterdam verkoopt op 24
December de wissels op Hamburg, die op 15 Januarij 1864
vervallen, tot den 2/m koers ƒ 35 f met 47o disconto en

17oo Courtagie, hoeveel bedraagt dan zijne, winst of ver-

lies, als hij ^ö/q interest per maand berekent?

284. Hoeveel pCt. bedraagt de winst of verlies berekend
door een kettingregel?

285. Amsterdam geeft op 23 Mei Parijs order voor Z/r

te koopen Lire 25000 op Genua, a |7o P^rte, waarvoor
Parijs hem debiteert met bijvoeging van ^7o Court^ie eu

^7o Provisie. Amsterdam verkoopt die wissels vervallende 23
Augustus op 12 Junij a 2/m koers ƒ 45f met 17oo Courtagie
en 57o disconto, en zendt Parijs op 18 Junij tot dekking
2/m papier op Frankfort, waarvoor Parijs hem met 67o
disconto en -^70 Courtagie tot den 2/rd koers fr. 214i
crediteert. Als Frankfort Amsterdam op 20 Junij met be-

rekening van |7o onkosten tot den koers fl. 99| debiteert;

wat zal Amsterdam dan gewonnen of verloren hebben bo-

ven den gewonen interest van 17^ 'smaands?

286. Als op 18 April holl. dukaten genoteerd zijn: in

Berlijn 3 Th. 7 Sgr. per stuk; in Leipzig 717^; in Keu-
len 3 Th. 7i Sgr. per stuk en in Amsterdam ƒ 5.70 per
stuk, terwijl de koersen in Hamburg zijn: Berlijn Th. 152;
Leipzig Th. 152i; Keulen 151f en Amsterdam ƒ35.90,
hoeveel zoude Hamburg dan winnen of verliezen, als hij

hetzij in Berlijn, Leipzig, Keulen of Amsterdam 1000 Du-
katen koopt, en die op zijne plaats a 102^ Sch. B®. per

stuk kan verkoopen? Onkosten: in Berlijn i7o; in Leipzig

|7oj iii Keulen en Amsterdam l7o.
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287. Als m Hamburg het goud genoteerd isBo.M. 422

per 1 Mark fijn van 233.855 grammes, en in Parijs

fr. 8437 per kilo fljn, wat is dan het wisselpari tusschen

Hamburg en Parijs?

288. London noteert standaardgoad 77/9 d. per ons,

en standaardzilver 5/2 d., terwijl in Weenen genoteerd zijn

gouden kroonen a 17 fl.O.W. en zilver a 23"*/^, wat zijn

dan de parikoersen voor goud en voor zilver?

NB. 50 kroonen = 1 ïolpond fijn, en 45 fl.O.W.

Zilver m: 1 Tolpond fijn.

289. Als Amsterdam het goud noteert a 10^7o pi'^inie,

Berlijn a 451 Th. (per Tolpond fijn van 500 grammes).

Hamburg 4231 M.B«. (per Mark fijn), wat is dan het

wisselpari tusschen Amsterdam en de beide genoemde

plaatsen ?

290. Amsterdam geeft Londen last voor zijne rekening

naar Parijs te zenden 4000 Mexicaansche dollars, die Lon-

don a 5/lï d. per ons standaardzilver koopt, en waarvoor

Parijs Amsterdam a fr. 5.70 per stuk crediteert. Amsterdam

dekt London in wissels op Hamburg, die hij a ƒ 35ikoopt,

en waarvoor London hem a M.B*^. 13.ü crediteert; als

Amsterdam het netto provenu op Parijs trekt tot den koers

van ƒ 56|, wat zal dan zijne winst of verlies zijn, als hij

in alles l^''/^ aan onkosten moet berekenen?

NB. 1 Mexicaansche dollar = 27 grammes, en 12 ons

Eng. Trooisch run 373.24? grammes.

291. Parijs noteert goud a 2-^7oo pi^^ö^i^; London a

77/9 d.; Frankfort a fl.S.W. 794 en Petersburg a Z.E.

345 , wat zijn dan de parikoersen van het goud voor

Amsterdam, als aldaar genoteerd is: Parijs ƒ56; London

/11.82i; Frankfort 6/weken ƒ 98^ (disconto 67J en

Petersburg 3/w ƒ1.40 (disconto 8\)?
NB. De prijs van het goud in Petersburg is genoteerd

per Russ. pond fijn r= 409.5 wigtjes.

292. Weenen remitteert Frankfort S.W.fl. 3000, die

hij a fl.O.W. 105.60 heeft s^ekocht, en ontvangt van

Frankfort 20 Gouden kroonen a^S.W.fl. 15.53; 120 Gou-

den Napoleons a fl.S.W. 9.16; 40 Sovereigns a fl.S.W.

11.35 en de rest in Pr. thaler afl. 1.45 1, waarbij Frankfort
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l**/öt> Courtagie en -|% Provisie berekent. Als Weenen de

kro*onen verkoopt afl.O.W.17.50;de Napoleons a fl .O . AV

.

9.96; de Sovereigns a fl.O.W. 13 .60 en de Pr. th. afl.O.AA .

1.99; hoeveel heeft hij dan gewonnen of verloren?

293. Als Louis d'or in London genoteerd zijn a 77/6 d.

per ons Standaardgoud; in Hamburg a 10 Mk. UI Sch.

per stuk; in Frankfort a fl.S.W. 9.55^ en in Weenen a

fl.O.W. 13.30, wat zijn dan de parikoersen voor PArijs

,

als de koersen aldaar zijn: London k.z. fr. 25.05KHam-

burg k.z. 13 Mk. 3 Sch., Frankfort 2/m fl.S.W. 1174

(disconto 5^) , en Weenen S/m fl.O.W. 12.65 (dis-

conto 6\)?
^

NB. 35 Louis d'or wegen 233.855 wigtjes van 21^

kar. fijn. —
294. Amsterdam geeft Hamburg order voor zijne reke-

ning fr. 15000 op Parijs aan Frankfort te remitteren, die

dit%edrag met ^^/^ Provisie en I'^/qo Courtagie a fr. 2l4i

plaatst . Frankfort remitteert het netto provenu m wissels op

London, die hij a fl.S.W. 117i koopt met 1%, Courtagie,

en die Amsterdam franco Courtagie a ƒ 11 .88t plaatst.

Als Hamburg het Fransche papier heeft gekocht a fr. I9O4

en 1^^,^ Courtagie Courant en i^'.
Provisie berekent, wat

heeft Amsterdam dan gewonnen of verloren, als hij Hamburg

dekt a ƒ 35f en daarbij i%^ Courtagie betalen moet ?

295. Amsterdam trekt op 10 Januarij fr. 25000 op

Parijs per 25 Maart tot den S/in koers ƒ 55^ met 5%
disconto; op den vervaldag trekt Parijs het bedrag op

Frankfort per 2/m dato, en verkoopt den wissel met ^Vo

onkosten tot den koers k.z. fr. 215 met 5^°/o disconto;

als Frankfort op den vervaldag het bedrag op Amsterdam

trekt tot den koers k.z. fl.S.W. 100^ en daarbij |«/o on-

kosten berekent, wat heeft hij dan gewonnen of verloren?

296. London trekt op 24 Februarij M.B«. 16000 op

Hamburg per 12 April tot den Vm koers 13.4 met 4**/o

disconto; op den vervaldag trekt Hamburg het bedrag op

Weenen per Sim dato tot den koers van 102i M.B«. met

b^l^ disconto, en berekent i7o onkosten; op den vervaldag

trekt Weenen het bedrag op London tot den S/m koers
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fl.O.W. 132.30 met 4-^Vo disconto en berekent daarbij

1% onkosten; hoeveel heeft London dan verloren?

297. Parijs trekt op 15 Maart ƒ16000 op Amsterdam
per 20 April tot den 2lm koers fr. 213 met 37^ disconto;
Amsterdam trekt op den vervaldag voor rekening van
Parijs met bijvoeging van \^io Provisie en f^/^^ Courtagie
het bedrag op Hamburg in 6/w papier, dat hij a ƒ 35-^
met 3^0,^ disconto koopt. Hamburg rembourseert zich op
den vervaldag op Petersburg tot den koers van 33^ Sch.Bo.m '6m papier, dat hij a 57o disconto met ^'',^ Provisie
^^ l^'/oo Courtagie Courant berekent. Als Petersburg zich
op den vervaldag op Parijs rembourseert tot den koers k.z.
fr. 362 en ^7^ onkosten berekent, hoeveel heeft Parijs dan
verloren ?

298. London trekt op 15 Mei 4000 Th.Pr.Ct. per 3/»2
op Berlijn tot den 3/»z koers 6| ïh. Berlijn berekent ff^
onkosten

, en trekt het beloop op Frankfort in 3/?yz papier ]
dat hij tot den ^im koers van 66i Th. met 6"/^ disconto
koopt. Frankfort rembourseert zich op den vervaldag op
Bremen tot den koers k.z, fl.S.W. 95|, en stelt den
wissel betaalbaar op 24 December e. k. daarbij |°/^ onkos-
ten en 4^7^ disconto berekenende. Op 24 December rem-
bourseert Bremen zich op Parijs in 'i/m papier, dat hij

met 47, disconto a 18 groot plaatst met -^7„ onkosten.
Als Parijs zich op den vervaldag met bijvoeging van i7
onkosten op London rembouseert tot den 2/w koers fr. 25.10
met 57^ disconto, wat heeft London dan verloren?

299. London zendt op 18 September 1864 voor rekening
van Amsterdam £ St. 2000 in goud naar New-York , en
debiteert daarvoor a ƒ11.85 met ^7, Provisie. New-Tork
verkoopt de £St. op 12 October a °937, Agio, berekent
daarbij aan onkosten en Commissie 5°/^ en remitteert het
netto provenu op 15 October in papier op Hamburg 60
dagen zigt, dat hij met 17, Courtagie a 38 Sch. Banco
per goud dollar met 737^ Agio koopt. Als Amsterdam de
wissels op Hamburg, die op uit. December betaalbaar zijn,

op 2 December tot den 21m koers ƒ353 verkoopt, met
67, disconto, en in alles nog 117^ aan onkosten berekent,
wat heeft hij dan bij deze transactie gewonnen?

\
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300. Amsterdam zendt Berlijn op 20 October voor ge-
meenschappelijke rekening

;

Bo.M. 10000 k.z. op Hamburg a /* 35f
Th.Pr.Ct. 8000 » » Berlijn a . 1.72^

Th. L.d'or 5000 » » Bremen a» 1 .96 perTh.. L.d'or

fl.O.W. 20000 57o Metall . Nationaal a 65|

met 109 dagen rente

^n betaalt voor het geheel 17.. Courtao-ie.

Berlijn verkoopt op 8 November het Hamburger papier
a 152i Th., het Bremera 110' Th., en de 57« Nationalen
a 71 met 127 dagen rente en 17«« Courtagie, en remitteert

daarentegen

:

f 800 k.z. op London a 6 Th. 22^ Sgr.

Fr. 20000 » » Parijs a 80^ Th.

f 10000 » » Amsterdam a 142 »

fl. 10000 » » Frankfort a 57 .

en Th. 6000— 4f/„ Pr. Staatschuld a 96| (Coupon 1 Oct.),

alles met 17oo Courtagie. —
Als Amsterdam op 15 November den wissel op London

verkoopt a ƒ 11 . 87^, dien op Parijs a ƒ 56^, dien op Frank-
fort a ƒ 993 en de 440/0 Obligatiën Prnissen a 98i, en
daarbij weder Vl^^ Courtagie betalen moet, wat zal dan
op 15 November de stand der rekening zijn; en als die
vereffend wordt tot den koers van Th. 142, hoeveel heeft

ieder dan gewonnen of verloren?
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